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Luksusfælden	  –	  Episode	  8,	  afsnit	  	  
Se	  programmet	  her:	  www.tv3play.dk/program/luksusfaelden	  
Luksusfælden 
Cæcilie på 20 år og Thomas på 28 år har været kærester i snar et år og boet sammen i 4 måneder.  
Cæcilie er gravid, og snart skal de have deres fælles barn. Cæcilie har meldt Thomas til Luksusfælden, fordi han 
efterhånden skylder 26 forskellige kreditorer mere end 453.000 kroner. Thomas har intet budget, og bruger sine 
penge, så snart de er tjent. I flere år har han bare lukket øjnene for de mange kreditorer og antallet af ubetalte 
regninger er bare vokset og vokset. Cæcilie frygter for deres nye families fremtid og hun har derfor presset 
Thomas til at få ryddet op. Men Thomas sjusker stadig, og en uge inden Luksusfælden kommer på besøg får 
han klippet sin nummerplade pga. en ubetalt regning. Kan Gustav og Louise nå ind til Thomas og få ham til at 
lave om på flere års ligegyldighed? Luksusfældens to eksperter får kamp til stregen, når de skal forsøge at få 
Thomas til at tage ansvar for sin nye familie. Og der er ikke megen tid at løbe på, for kreditorerne banker på 
døren for at få deres penge – og hvis de ikke tages alvorligt står familien blandt andet snart uden elektricitet. 
	  

	  
Luksusfælden	  gennemgår	  Cæcilies	  og	  Thomas’	  gæld	  og	  finder	  frem	  til	  følgende:	  
	  
Cæcilies	  samlede	  gæld:	   	   	   	   	   	  	  40000	  kr	  
	  
Thomas’	  gæld:	  
Kontantlån	  (lån	  i	  Danske	  Bank	  og	  lån	  i	  D.E.R.)	   	   	   111700	  kr	  
Gæld	  til	  det	  offentlige	  (SU-‐lån,	  skattegæld,	  bøder)	   	   	   137800	  kr	  
Ubetalte	  regninger	  –	  teleselskaber	   	   	   	   	  	  	  29200	  kr	  
Boligkreditorer	  –	  el,	  ubetalt	  leje,	  mm.	   	   	   	   130700	  kr	  
Diverse	  –	  ubetalte	  regninger	  på	  film,	  abonnementer,	  møbler,	  mv.	   	  	  	  43800	  kr	  
	  
Opgave	  
1.1 Hvad	  er	  Thomas’	  samlede	  gæld?	  
1.2 Hvad	  er	  parrets	  samlede	  gæld?	  
1.3 Hvor	  ”lille”	  en	  procentdel	  udgør	  Cæcilies	  gæld	  af	  deres	  samlede	  gæld?	  
1.4 Vis	  hvordan	  Thomas’	  gældsposter	  fordeler	  sig.	  Lav	  et	  passende	  diagram,	  der	  viser	  

fordelingen	  i	  procent.	  
	  
	  

	  
	  
Thomas	  ryger	  20-‐30	  cigaretter	  om	  dagen.	  	  
	  
Opgave	  
2.1	  Vis	  eksempler	  på	  hvad	  den	  årlige	  udgift	  bliver	  med	  
sådan	  et	  cigaretforbrug.	  
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Cæcilie	  og	  Thomas	  har	  fået	  en	  el-‐regning	  på	  2200	  kr,	  der	  skal	  betales	  straks,	  ellers	  bliver	  der	  
lukket	  for	  strømmen.	  
	  

	  
Thomas	  sælger	  sin	  playstation	  for	  1250	  kr.,	  og	  Cæcilie	  sælger	  et	  par	  stiletter	  til	  200	  kr.	  for	  at	  
få	  el-‐regningen	  betalt.	  Resten	  af	  regningen	  betaler	  Cæcilie.	  
	  
Opgave	  
3.1	  Hvor	  mange	  procent	  betaler	  de	  hver	  især	  af	  regningen?	  
	  
	  

	  
	  Luksusfælden	  viser	  et	  eksempel	  på,	  
hvad	  det	  har	  betydet,	  at	  Thomas	  har	  
lukket	  øjnene	  for	  kreditorerne	  
En	  regning	  fra	  et	  teleselskab	  starter	  
med	  at	  være	  på	  4350	  kr.	  
Rykkergebyrer	  og	  omkostninger	  for	  at	  
inddrive	  gælden	  er	  1630	  kr.	  
Da	  regningen	  stadig	  ikke	  er	  blevet	  
betalt,	  er	  der	  kommet	  1140	  kr.	  
yderligere	  på	  i	  rente.	  
	  
	  

Opgave	  
4.1	  Hvor	  meget	  er	  regningen	  steget?	  
4.2	  Hvor	  mange	  procent	  udgør	  stigningen?	  
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Thomas	  mister	  sit	  arbejde,	  og	  da	  han	  ikke	  er	  
medlem	  af	  en	  A-‐kasse,	  skal	  han	  på	  
kontanthjælp.	  På	  kontanthjælp	  vil	  han	  få	  
omkring	  10000	  kr.	  udbetalt,	  hvilket	  er	  en	  
nedgang	  på	  4400	  kr.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Opgave	  
5.1	  Hvor	  mange	  penge	  fik	  Thomas	  udbetalt	  fra	  hans	  arbejde?	  
5.2	  Hvor	  mange	  procent	  falder	  Thomas’	  indkomst?	  	  
	  
	  

	  
	  
Luksusfælden	  lægger	  budget	  for	  Cæcilie	  og	  Thomas,	  så	  de	  kan	  få	  afdraget	  Thomas’	  gæld:	  
	  
Indtægter	   	   	   	   21700	  kr.	  
	  
Bolig	   	   	   	   5100	  kr.	  
Mad	   	   	   	   3500	  kr.	  
Øvrige	  faste	  udgifter	  (Børnehave,	  TV,	  mm.)	   3100	  kr.	  
Transport	  (Heraf	  500	  kr.	  til	  benzin)	   	   1600	  kr.	  
Diverse	  (Tøj,	  fritid,	  fornøjelser)	   	   2100	  kr.	  
Gæld	   	   	   	   6300	  kr.	  
	  
Opgaver	  
6.1	  Hvor	  stor	  en	  procentdel	  udgør	  gælden	  af	  det	  samlede	  budget?	  
6.2	  Undersøg	  hvad	  benzinudgiften	  på	  500	  kr.	  rækker	  til,	  hvis	  deres	  bil	  kører	  10,5	  km/l	  og	  
benzinprisen	  er	  12	  kr/l.	  
6.3	  Giv	  et	  realistisk	  og	  detaljeret	  eksempel	  på,	  hvad	  Cæcilie	  og	  Thomas	  kan	  bruge	  diverse-‐
posten	  på	  i	  løbet	  af	  en	  måned.	  	  


