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Det finns en rad olika lagar av stort intresse för konsumenterna. Boken ger en lättillgänglig redogörelse för
hela det konsumenträttsliga området. Den förutsätter inte några förkunskaper och vänder sig till läsare som
personer inom massmedier, handel och förvaltning med uppgift att föra information om konsumentens
rättigheter vidare, som kommunala konsumentvägledare. Men den är också av intresse för konsumenter som
vill lära sig vad som gäller vid exempelvis köp av kapitalvaror eller vid hantverkstjänster. Boken har också
kommit att användas som läromedel på högskolenivå. I den nya upplagan redogör författaren bl.a. för den nya
konsumentkreditlagen, nya regler om betalningsansvar vid obehörig användning av kontokort och liknande
betalningsmedel, lagen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning till konsumenter, flygpassagerares
rättigheter och ellagens konusmentskyddsregler.
Vågar jag beställa från dem. Välkommen till vår kundservice. Alingsås Energi är en konkurrenskraftig och
pålitlig leverantör av energi- och infrastrukturtjänster med tydligt. Henrik Ekman Elnätschef 0381-19 20 11
henrik. Hållbar utveckling för en ljusare vardag. Skulle grymt mycket uppskatta om någon skulle kunna
hjälpa mig leta reda på ett nummer till antingen CDON eller CDONs vd. 05/12/2012 · Tjena.
ekman@eksjoenergi. Skulle grymt mycket uppskatta om någon skulle kunna hjälpa mig leta reda på ett
nummer till antingen CDON eller CDONs vd. Det är vår uppgift att se till att Ljungby kommun har tillgång
till el, värme och fiber– varje dag, året om. Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa

upplevelsen när du använder vår hemsida. ekman@eksjoenergi. Anläggningarna omfattar vattenverk,
reservoarer. Rader med * är obligatoriska. Sveriges svåraste matkasse är en utmaning från Stockholm Gas
och Tommy Myllymäki. Med vår TV-tjänst får du en väldigt skarp bild och ett bra ljud samt tillgång till ett
stort kanalutbud. Den är motsatsen till alla enkla och bekväma kassar - beställ här. Verksamheten
VA-avdelningen handhar den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen inom Eksjö kommun. Vi
använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen när du använder vår hemsida.
ekman@eksjoenergi.

