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Få styr på reelle bil-udgifter med ny app
Udgifter til en ny bil er ikke bare bilens pris.
Det er udgifter til service, forsikring,
finansiering og ikke mindst benzin - og alle
udgifterne afhænger af hinanden, hvilket
kan skabe ubehagelige overraskelser.
Nu giver en ny mobilapplikation - "Bilens
Totaløkonomi" - mulighed for at beregne de
reelle udgifter for de mange forskellige
bilmærker, modeller, finansieringsvarianter og
andre relevante oplysninger. App’en bliver
lanceret på ”Biler for alle”-messen i Herning
fra 21. oktober 2011 på stand 7316 i Hal J3.
Dermed kan forbrugerne beregne udgifterne til
deres drømme bil direkte på en smartphone og
bedre træffe beslutning om det næste bilkøb.
Applikationen "Bilens Totaløkonomi" er udviklet
af forsikringsselskabet Gjensidige Forsikring, og
er allerede tilgængelig på iTunes, Android Market
og via Gjensidige's egen hjemmeside. Thomas
Pirmo, direktør Privat, glæder sig til at se den
blive brugt så meget som muligt.

"Mange danskere har svært ved at overskue de
mange forskellige udgifter til en bil. Det er jo
ikke kun et spørgsmål om bilens pris, der er
også udgifter til forsikring, service, benzin og
meget mere. Vi vil godt gøre det lettere for
kunderne at få et enkelt og meget klart overblik
over alle udgifterne - også dem til forsikring,"
siger Thomas Pirmo.
Gjensidige Forsikring har lagt stor vægt på, at
den nye applikation ”Bilens Totaløkonomi” er
både funktionel og spændende at bruge til både
iPhone og Android. Også for forbrugere, der ikke
i forvejen er kunder hos Gjensidige Forsikring.
Thomas Pirmo fortsætter, "Det er afgørende for
os at give forbrugerne en smart applikation, der
giver reel værdi - og samtidig er enkel at bruge.
Vi vil skabe klarhed over biløkonomien - på
samme måde, som vi skaber klarhed over
udgifterne til bilforsikring, så forbrugerne ved,
hvad de har at holde sig til."

Yderligere information
Kommunikationschef Trine Andrup, tlf. 27 52 51 06
Direktør Privat Thomas Pirmo, tlf. 26 25 97 57
Praktisk information – hent din app her
Gjensidige Forsikring:
https://www.gjensidige.dk/Privat/Forsikring/Koeretoej/Bilforsikring/Bilens-totaløkonomi
Appstore:
http://itunes.apple.com/dk/app/id469479568?l=da&mt=8
Android market:
https://market.android.com/details?id=com.projects.gjensidige&feature=search_result
Gjensidige er forsikringsselskabet for kunder, der ønsker klar besked om forsikring. Gjensidige i Danmark er en filial af
Gjensidige Forsikring ASA – Norges største og blandt de fire store skadeforsikringsselskaber i Skandinavien. Gjensidige
rådgiver og forsikrer privatkunder, erhvervskunder, landbrugskunder og offentlige kunder. Koncernen beskæftiger ca. 4.000
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