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RABAT PÅ F10 ØKONOMITJEK 

Er du medlem af Trailstars Falster kan du få rabat på et økonomitjek. 

 

 

F10 Finans – Nykøbing F. 

 

Et økonomitjek er en seriøs gennemgang af hele din økonomi på kryds og tværs 

af dine aftaler med bank, pension, investering, realkredit og forsikring. 

 

Vi finder flere penge til 9 ud af 10, som vi mødes med. 

 
 

Rabat 

 

Du får 20% rabat på et økonomitjek + F10 giver et tilskud til Trailstars Falster. 

 

Du betaler kr. 2.400 (normalpris kr. 3.000) 

 
Trailstars Falster får derefter kr. 400 fra F10. 

 

 

 

 

F10 Finans – Nykøbing F.  

 

 

 

 

 

 
Aftalen er gældende frem til 31. december 2018. 
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F10 ØKONOMITJEK 
Få overblik over din økonomi 
 

Lad os finde penge til dig 

Kunne det ikke være fantastisk, hvis der bare 

var styr på penge og budget? Hvis du helt 

ind i maven var sikker på, at din økonomi var 

sund? Og at du havde råd til ferier, 

oplevelser og drømme? 

Det overskud og overblik kan vi give dig med 

vores Økonomitjek. Vi finder flere penge i 

budgettet hos mere end 9 ud af 10. Og vi 

kan også hjælpe dig. 

Få mere ud af dine penge med rådgivning 

Hvis du har svært ved at overskue renter, 

konti, lån, pension og formue, så er et 

Økonomitjek det rette valg for dig. 

Hos F10 har vi fuld forståelse for, at penge og 

økonomi fylder rigtigt meget i dine tanker. Vi 

vil alle gerne have så meget ud af vores 

penge som muligt, og vi ønsker at skabe de 

bedste vilkår for vores økonomi og vores 

familier. 

 

Men vi ved også, at det kan være svært at 

overskue privatøkonomien, når man "bare" er 

en almindelig dansker. 

Derfor tilbyder vi et allround økonomitjek af 

din private økonomi, hvor vi hjælper dig med 

at finde hoved og hale i de mange papirer 

fra banker og pensionsselskaber. Det er sund 

fornuft og god uafhængig økonomisk 

rådgivning. 

 

Hvad får du ud af et F10 Økonomitjek? 

Når du vælger et F10 Økonomitjek,  

analyserer vi din økonomi og finder de 

områder, hvor der er penge at spare/tjene. 

  

Du får en overskuelig rapport, der viser de 

områder, hvor du kan forbedre din økonomi 

indenfor:  

 

• Bolig- og kreditforeningslån  

• Pension 

• Investering og formue  

• Indlån og opsparing 

• Bankskifte  

• Forbrugslån 

  
Derfor skal du vælge F10? 

Alle vores konsulenter har en baggrund i den 

finansielle sektor. På dansk betyder det, at vi 

har store kompetencer inden for uafhængig 

økonomisk rådgivning. 

Vi rådgiver dig om din private økonomi, og 

du kan være sikker på, at du får vores ærlige 

mening. 

Din investering er kr. 2.400 inkl. moms 

(Normalpris kr. 3.000) og den investering kan 

hurtigt være tjent ind igen. 

 

F10 – Din garanti for god økonomi 
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