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Ernæringsterapeut fra 
Center for Ernæring og Terapi 

– så har du adgang til

• Medlemskab af DET – Danske Ernærings Terapeuter

• Betegnelsen Registreret Alternativ Behandler (RAB)

Center for Ernæring og Terapi

• Del af Institut for Integreret Behandling 

 www.ifib.dk

• Medlem af Sundhedsrådet 

 www.sundhedsraadet.dk
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Velkommen til Center for 
Ernæring og Terapi 

Her i det følgende får du en præsentation af uddannelsen til ernæringsterapeut 

ved Center for Ernæring og Terapi (CET). Du er nok interesseret i de faktuelle ting: 

pris, timetal, bøger, indhold og adgangskrav. Det håber vi, du finder her. Men at 

give et dækkende billede af alt, hvad de 3 års livsforandrende læring egentlig er 

og hvad de kan betyde for dig, kan en brochure nok ikke formidle. Derfor håber 

vi, du vil komme til et af vores informationsmøder, ligesom det også er muligt 

at møde studerende fra igangværende hold. Alt sammen for at du får det bedst 

mulige beslutningsgrundlag.

Som det vil fremgå, tilbyder vi som den eneste uddannelse inden for ernærings-

området et grundigt forløb omkring personlig udvikling og de følelsesmæssige 

aspekter af sygdom og sundhed. Det er mere end nogensinde nødvendigt i 

en tid, hvor alle ved noget om ernæring, men mange alligevel fortsætter i en 

helbredstruende livsstil. Forandring opstår ikke automatisk blot ved oplysning.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på næste hold ernæringsterapeuter!

Karen Kaae og Mia Damhus
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Ernæringsterapi

Ved at inddrage grundfagene biokemi og mikrobiologi og se på tværs af 

fysiologi og sygdomslære, bliver det i ernæringsterapien muligt at få overblik 

over komplekse tilstande, der ellers vanskeligt lader sig behandle. Kosten, 

som er ernæringsterapeutens fornemste værktøj, bidrager med en lang række 

biokemiske faktorer, som direkte eller indirekte påvirker kropslige funktioner.

Nutrigenomics er et hastigt voksende forskningsområde, der beskriver, hvordan 

hele fødevarer og enkeltkomponenter heraf påvirker det genetiske udtryk, altså 

hvordan valg af mad og livsstil spiller sammen med arvelanlæg om at forme vores 

helbred.

Kostvejledning hos en ernæringsterapeut bygger således idag på et særdeles 

solidt videnskabeligt fundament. Og ved at integrere forståelsen af helheden 

bliver grundfag som biokemi og mikrobiologi logiske og forståelige bindeled 

mellem kost, krop og helbred.

Denne samlende disciplin kaldes Functional medicine.

Functional medicine – begrebet og tilgangen

Vi bruger her betegnelsen Functional medicine på engelsk, idet det ikke direkte

lader sig oversætte: medicine dækker på engelsk behandling snarere end 

medicin. Men du vil også se det med den danske betegnelse funktionel medicin.

Functional medicine har som grundantagelse, at kroniske sygdomme næsten altid 

er et resultat af nedsatte funktioner i en eller flere af kroppens systemer.

At hjælpe mennesker tilbage til sundhed kræver en markant forbedring af de

specifikke dysfunktioner, der har ført til sygdom.

For hver af os er vores krops måde at fungere på resultatet af livslang interaktion

mellem miljø, livsstil og genetiske dispositioner. Hvert individ repræsenterer 

derfor en unik, kompleks og sammenflettet mængde af påvirkninger, som har lagt 

grunden for udvikling af sygdom eller vedligeholdelse af sundhed.
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Uddannelsen

Uddannelsen til ernæringsterapeut ved Center for Ernæring og Terapi sigter  

på at give det bredest mulige billede af ernæring og funktionsregulering.

Du får:

• 28 kursusmoduler, ialt 68 dage

• Grundlæggende ernæring og videregående ernæringsterapi udfra  

functional medicine-paradigmet 292 timer

• Psykologi 50 timer*

• Egenterapi, gruppeproces, kropsterapeutiske øvelser og  

terapeutisk træning 124 timer

• Klinikvejledning/klientbehandling 10 timer*

• Introduktion til andre alternative behandlingsformer 50 timer*

• Basal sundheds- og fødevarelovgivning 6 timer*

• Månedligt online spørgeforum

• Lydfiler til repetition

• Derudover 4 kurser også fredage kl. 10-18

*  lovpligtige emner i forhold til at blive Registreret Alternativ Behandler

Undervisningstider

Lørdage kl. 10-18 

Søndage kl. 9-17

(kursus 4, 13, 19 eller 20, 24* også fredag kl. 10-18)

Undervisningssted

Kursus 7 og 16 eller 18* er internatkurser. Kursussted meddeles 

det enkelte hold.

Alle øvrige kurser undervises på Center for Ernæring og Terapi, 

Ryesgade 27, 2200 København N.

Det er muligt at følge teorikurserne online.
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1 Introduktion til uddannelsen – ernæringsterapi og menneskekundskab

28 Afslutning – fremlæggelse af hovedopgaver. Diplomoverrækkelse

7  Internatskursus: Blodsukker, insulinresistens, diabetes I, II, III. 
 Familiemønstre. Familieopstillinger.  Kropsbevidsthed.

18 Internatkursus: Retreat
 Kerneterapi. Egenomsorg og egenindsigt. Kropsbevidsthedsøvelser. Tegneterapi.

2  Makroernæringsstoffer

8  Fødevarereaktioner

3  Fordøjelsen

   4  Fordøjelsen set fra det psykologiske aspekt

9  Afgiftning

  10  Den psykomotoriske udvikling

4  Cellen

5  Mikronæringsstoffer

11  Inflammation

6  Energi

12 Det stærke hjerte

  13  Terapeutrollen 

14  Fra vugge til grav

16  Andre behandlingsformer

17  Infektioner 

  19  Supervision 

  21  Stress

20  At skrive opgave

19  Sindets signaler

22  Hormonbalancering

23  Formidling. Andre behandlingsformer

  24  Dødsbevidsthed. Forandringsprocesser 

25  Åben klinik. Cancer

  26  Spiseforstyrrelser. Ganganalyser 

27  Klinikdrift. Repetition på tværs

15  Metaller

Ernæringsteori Menneskekundskab

Kursusoversigt

Rækkefølgen af kurser kan skifte fra hold til hold. 

Læs mere om emner og indhold i de enkelte kurser på datoindlægget 

til denne brochure eller på www.cetcenter.dk/ernaeringsterapeut.
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Menneskekundskab

Hos CET anser vi de psykologiske aspekter for sideordnede med andre 

faktorer, der påvirker helbredet.

Heldigvis er forskningen også med os på dette område! Vi kalder fagområdet 

Menneskekundskab.

I Menneskekundskab indgår personligt arbejde med dialog i gruppen, teoretiske 

oplæg, terapeutiske øvelser og supervision af terapeutrollen. Gennem tera-

peutiske øvelser bliver du klar til at rumme din egen historie og dermed dine 

klienters.

Ernæringsterapeutuddannelsen ved CET adskiller sig fra andre lignende forløb, 

idet det personlige og kropslige arbejde tæt følger den teoretiske indlæring. 

Gennem oplevelsesorienteret undervisning lærer kroppen, ikke bare hovedet.

Målet er at forstå og opleve interaktionen mellem det fysiske og det psykiske.  

Vi bruger en unik terapiform - Kerneterapi - som vil give dig indblik i, hvordan din 

krop helt ned på celleplan indeholder din historie, og hvordan du har mulighed for 

at ændre gemte, gamle blokeringer, der kunne stoppe dig i din udvikling.

Du får selv erfaring med Kerneterapi gennem 5 individuelle fordybelser, som er 

inkluderet i kursusprisen.
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Mia Damhus (f. 1961)

Ernæringsterapeut DET, RAB, cand. pharm., IFMCD.

Sammen med Karen Kaae stifter af Center for Ernæring og Terapi 

og medstifter af Institut for Integreret Behandling. Siden 1997 

ernæringsfaglig leder af uddannelsen til ernæringsterapeut.

Aktiv underviser og foredragsholder og forfatter til bøgerne “Andre 

boller på suppen”, CET forlag 2013; “Problemer med maven” og 

“Hovedpine”, begge fra Hovedland 2002; og “Harmoniske hormoner”, 

Klitrose 2000.

Ditte Marie Kjær Lomholt (f. 1977)

Ernæringsterapeut DET, cand. scient. i biokemi.

Afholder kurser og foredrag for bl.a. personale i børneomsorgen, 

forældregrupper og nybagte mødre. 

Bosat i Sverige. Privatpraktiserende ernæringsterapeut med virke  

i både Danmark og Sverige.

Kirsten Skjerbæk (f. 1957)

Ernæringsterapeut DET, RAB, cand.pharm.

Ernæringsterapeut ved Center for Ernæring og Terapi. Uddannet i 

Kerneterapi og almen voksenpædagogik. Har studeret filosofi og 

videnskabsteori. Interesseret i antroposofi og biodynamisk landbrug. 

Er privatpraktiserende ernæringsterapeut og underviser. Afholder 

kurser og foredrag i ernæring og dertil relaterede filosofiske emner.

Marianne Fjordgaard (f. 1956)

Ernæringsterapeut DET, RAB, farmakonom, kostvejleder og 

Kerneterapeut. Uddannet i almen voksenpædagogik.

Egen praksis siden 1994. Tilbyder kostvejledning, ernæringsterapi, 

undervisning, foredrag, kurser og konsulentvirksomhed. 

Forfatter til bøgerne ”Spis dig glad. Depression og vinterdepression” 

og ”Psoriasis - Nej Tak!”og medforfatter til “Fordøjelse – en fornøjelse” 

og “Hjælp dit ørebarn” – alle udgivet på forlaget Klitrose.

Nanna Stigel (f. 1977) 

Ernæringsterapeut DET, RAB, cand.mag. og yogalærer. 

Ernæringsterapeut ved Center for Ernæring og Terapi. Afholder 

kurser og workshops i eget regi, særligt med fokus på fertilitet og 

menstruationscyklus. Forfatter til bøgerne ”Bliv gravid – sådan styrker 

du din fertilitet” og ”Dit hemmelige våben – guide til den kvindelige 

cyklus”. Er desuden uddannet i Kerneterapi. 

Tine Grandjean (f. 1968)

Ernæringsterapeut DET RAB, professionsbachelor i ernæring, 

yogalærer og forfatter.  

Herudover også Kerneterapeut og biologisk Traumehelingsterapeut. 

Ernæringsterapeut ved Center for Ernæring og Terapi. Underviser og 

holder foredrag for både faggrupper, i virksomheder og for borgere. 

Har arbejdet inden for sundhedsfremme i over 25 år, de seneste 13 år 

som ernæringsterapeut. Forfatter til bøgerne ”Fra barnløs til frugtbar”, 

”Elsk maden” og ”Leg med maden”. 

Undervisere
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Karen Kaae (f. 1954)

Psykoterapeut og fysioterapeut. Sammen med Mia Damhus stifter af 

Center for Ernæring og Terapi og medstifter af Institut for Integreret 

Behandling. Siden 1997 psykoterapeutisk faglig leder af uddannelsen 

til ernæringsterapeut.

Har arbejdet som psykoterapeut siden 1985, både med individuelle 

klienter, par og grupper, derudover som supervisor og underviser. 

Arbejder med samtaleterapi, Kerneterapi, tegneterapi eller anden 

terapiform, der kan hjælpe klienten. Udvikler af Kerneterapi – en 

terapiform, hvor klienten hjælpes på en rejse ind i et kropsligt 

univers, så de kommer i kontakt med sig selv og deres indre kerne. 

Udgivet 4 Kerneterapi CD ´er ”Rejser i dit indre” – ”Fordøjelsen”, 

”Hjerte/kredsløb, Stressaksen”, ”Lever/nyre, Knogle/bindevæv”, 

”Cellen” – alle på CET forlag.

Susie Friis Kruse (f. 1963)

Psykoterapeut og Chok-traumeterapeut MPF. Professionsbachelor i 

Psykomotorik, DAP. Master i Positiv Psykologi, modul 1 og 2.

Har gennem de sidste 25 år arbejdet med individuel, par- og 

familieterapi samt med gruppeprocesser.  Underviser på EFT-

instituttet. Speciale i madmisbrug og spiseforstyrrelser, med 

udgangspunkt i Den Tre-enige Hjerne, hvor der gennem kropslige, 

følelsesmæssige og mentale interventioner arbejdes med vægtning 

af relationen og det nærende kontaktfelt. Desuden uddannet i 

Kerneterapi, specialuddannelse i Spiseforstyrrelser; K.O.K,  

Sorg og Krise samt Neuroaffektiv Udviklingsterapi. 

Didde Eckberg Larsen (f. 1977)

Didde Eckberg Larsen er autoriseret psykolog med bred erfaring 

indenfor det klinisk psykologiske felt, har egen praksis Stress I 

Balance.dk og er partner i MadPsykologerne.dk. Arbejder i egen 

klinisk praksis og som konsulent ud fra behandlingsprincipperne, 

som de er formuleret i Functional Medicine med fokus på en 

helhedsorienteret tilgang, hvor krop-psyke interaktionerne er i 

centrum. Desuden uddannet Kerneterapeut, YinMind instruktør samt 

Mindfulness instruktør. 

Susan Christensen  (f. 1968)

Office Manager, cand.merc.mat. 

Susan er Office Manager ved Center for Ernæring og Terapi og 

kommer fra en baggrund som projektleder i media- og reklame-

branchen. Med ansvaret for sekretariatet holder Susan derfor 

en masse bolde i luften dagligt på centeret og står for bl.a. den 

praktiske koordinering af ernæringsterapeutuddannelsen. Susan har 

været hos Center for Ernæring og Terapi siden 2005.
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Ernæringsterapi  og menneskekundskab  

– et kompendium

CET´s eget dansksprogede kompendium, som følger 

emneforløbet i kurserne.

The Disease Delusion

Grundlæggeren af Institute for Functional Medicine, 

Jeffrey S. Bland, beskriver i denne bog paradigmet.

Andre boller på suppen – om functional medicine  

og et troværdigt behandlingspradigme

En bog, der er tænkt som en invitation til debat 

med sundhedsprofessionelle – ernæringsterapiens 

grundprincipper ultrakort.

Encyclopedia of Natural Medicine

Et velunderbygget og brugervenligt opslagsværk til 

behandling, lindring og forebyggelse af sygdomme og 

ubalancer.

Det levendes kemi

Kortfattet grundbog i biokemi, som er et hjælpefag til 

forståelsen af ernæringsterapien.

Sundhedspsykologi – en introduktion

En lettilgængelig grundbog til indføring i psykologiens 

begrebsverden. 

 

Lærebøger, 
du får på uddannelsen



Ønsker du at uddanne dig til ernæringsterapeut er adgangsbetingelserne: 

300 timer anatomi, fysiologi og sygdomslære. Der tilbydes kursuspakker, der 

netop dækker dette.

Du skal være villig til at læse faglitteratur på engelsk.

Følgende uddannelser er på grund af deres indhold af disse fag direkte 

adgangsgivende: professionsbachelor i sundhed og ernæring, sygeplejerske 

lægesekretær, kinesiolog, zoneterapeut, farmaceut, læge, tandlæge, biopat, 

fysioterapeut, ergoterapeut, jordemoder og afspændingspædagog.

Yderligere information

Vi afholder informationsmøder både i København og Århus efterår og forår.

Følg med på vores hjemmeside www.cetcenter.dk eller følg os på Facebook.

www.cetcenter.dk

Optagelseskrav 



Center for Ernæring og Terapi

Ryesgade 27, Baghuset 1. sal

DK-2200 København N

Tlf. 3833 1099

Mail: cet@cetcenter.dk

www.cetcenter.dk

CET er som skole medlem  

af Sundhedsrådet

http://www.cetcenter.dk


2019
5.-8. september

Kursus 1: Introduktion til ernæringsterapi

Grundlæggende principper i den helheds-

orienterede sundheds- og sygdoms-anskuelse. 

Evidensbaseret behandling og functional 

medicine. Gruppeøvelser og introduktion til 

faget Menneskekundskab: terapeutrollen 

og Kerneterapi som en terapeutisk måde at 

kontakte kroppens erindringer.
              

12.-13. oktober

Kursus 2: Makronæringsstoffer og  

grundlæggende kemi

Kulhydrater – fra fotosyntese til fødevarer. 

Proteiner, peptider, aminosyrer – og hvad 

er enzymer. Lipider: kategorier, struktur, 

biologiske behov, kostkilder. Transfedtsyrer, 

lipidperoxider og overvejelser om tilberedning. 

Essentielle fedtsyrers omsætning til 

eicosanoider.
              

16.-17. november

Kursus 3: Fordøjelsen

Forventet funktion og almindelige dys-

funktioner: afvigende produktion af mavesyre, 

bugspyt, galde; forstyrret absorption. 

Dysbioser, biofilm, quorom sensing. Det 

enteriske nervesystem (den 2. hjerne) og CNS. 

Kliniske tegn og kostintervention. Indblik i 

relevante undersøgelser og analyser.
              

2020
17. januar

Kursus 4: Menneskekundskab

Mit eget indre. Livslinier. Fordøjelsen set fra  

det psykologiske aspekt.

18.-19. januar

Cellen i holografisk perspektiv

Funktion af membran, cellekerne og 

øvrige organeller. Cellekommunikation og 

vævs-identifikation. Tight junctions. Det 

eksterne miljø: frie radikaler, oxidativt stress. 

Syrebasebalance.
              

29. februar-1. marts

Kursus 5: Mikronæringsstoffer

Vitaminer og mineraler. Biokemisk 

individualitet. Minimums- og optimale behov 

vs. ADT, toxiske risici.
              

21.-22. marts

Kursus 6: Energi

Fra blodsukker til celleenergi: Glykolysen, 

citronsyrecyklus, den oxidative fosforylering. 

Ernæringsfaktorer og funktionsforstyrrelser i 

energiproduktionen. Træthedslidelser.
              

24.-26. april

Kursus 7: INTERNAT 

– blodsukker i virkeligheden

Praktiske målinger af eget blodsukker under 

forskellige kostforhold. Insulinresistens, 

diabetes 1,2 og 3. Glykæmisk indeks og 

load – kan det bruges? Menneskekundskab: 

Familieopstillinger, Kerneterapi. 
              

23.-24. maj

Kursus 8: Fødevarereaktioner

Immunsystemet: repetition. Th1/Th2 balancen. 

Allergi, overfølsomhed, biokemiske reaktioner, 

morfinlignende peptider. Nikkel-, latex-, 

svampeallergi, cøliaki og laktoseintolerans. 

Astma og atopi.
              

13.-14. juni

Kursus 9: Afgiftning

Kroppens afgiftningsveje: Tarm, lever, nyrer, 

hud, lunger. Detailforståelse af faserne 

i leverafgiftning og ernæringsmæssige 

betingelser for optimal funktion. Kliniske 

konsekvenser af nedsat/belastet/genetisk 

begrænset afgiftningskapacitet.
              

29.-30. august

Kursus 10: Menneskekundskab

Psykologiske grundprincipper. Energiforståelse, 

chakraforståelse. Psykologiske grund-

principper. Kroppens fortællinger.
              

26.-27. september

Kursus 11: Inflammation og autoimmunitet

Inflammationens signalstoffer. Inflammatoriske 

tarmlidelser, psoriasis, leddegigt. Autoimmune 

reaktioner og kobling til dysbioser, fødevare-

reaktioner og toxiner.
              

31. oktober-1. november

Kursus 12: Det stærke hjerte

Kolesterol, åreforkalkning, hjertearytmier, 

relevante analyser og den rette kost til at 

forebygge og behandle hjertekarsygdomme. 

Forhold mellem medicin og kosttilskud.
              

27.-29. november

Kursus 13: Menneskekundskab

Journaltagning. Terapeutrollen. Kommunikation. 

Kerneterapi.
              

Ernæringsterapeut 
Center for Ernæring og Terapi – ET21
Vi tilføjer altid programmet det seneste nye og tager derfor også 

forbehold for ændret rækkefølge af emnerne herunder.

Vend
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Kerneterapi.
              

Ernæringsterapeut 
Center for Ernæring og Terapi – ET21
Vi tilføjer altid programmet det seneste nye og tager derfor også 

forbehold for ændret rækkefølge af emnerne herunder.

Vend

2021
8. januar

Eksamen: 1. dels eksamen

4 timers skriftlig prøve
              

9.-10. januar

Kursus 14: Fra vugge til grav

Fertilitet, graviditet og børn. Aldringsprocesser. 

Sunde knogler og tænder.
              

6.-7. februar

Kursus 15: Metaller

Giftige metaller, forgiftningsveje, -symptomer 

og metalafgiftning. Autisme som eksempel på 

en netværkslidelse. Isopati og kelering.
              

6.-7. marts

Kursus 16: Andre behandlingsformer

Klassisk homøopati, biopati, pædagogisk 

kinesiologi.
              

10.-11. april

Kursus 17: Infektioner

Kroniske virusinfektioner, besværlige skjulte 

infektioner (bl.a. Lyme’s disease) og disses 

andel i kroniske lidelser. Resistente organismer 

som immunudfordring. Metagenomets samspil 

med humangenomet.
              

3.-7. maj

Kursus 18: INTERNAT–RETREAT

Afgiftning, ro, stilhed, Kerneterapi. Egenomsorg 

og egenindsigt. Kropsbevidsthedsøvelser og 

bevægelse.
              

4. juni

Kursus 19: Menneskekundskab 

Opfølgning på retreat

5.-6. juni

Sindets signaler

Regulering af neurotransmittorer. Funktionel 

påvirkning af overlappet mellem neurologi og 

psykiatri. Depression, Alzheimers.
              

25. juni

Eksamen: 2. dels eksamen

Mundlig eksamen
              

26.-27. juni

Kursus 20: Introduktion til opgaveskrivning

Videnskabsteori og metode. 

Problemformuleringer, emnevalg, dispositioner. 

Kosttilskud – lovgivning, kvalitetskrav, 

overvejelser om optagelighed m.v.
              

20.-22. august

Kursus 21: Menneskekundskab

Journaltagning og supervision.  

Maskulin/feminin energi. Stress.
              

18.-19. september

Kursus 22: Hormonbalancering

Om samspillet mellem de overordnede 

hormoner: insulin/kortisol, og de under-

ordnede: køns-, stofskifte-, søvnhormon. 

Ernæringsterapeutiske måder at genskabe 

balance – anvendt viden om insulinresistens, 

afgiftningsenzymer og dysbioser. 

Endometriose, stofskiftelidelser.
              

9.-10. oktober

Kursus 23: Bliv set og hørt

Præsentation, formidling og kommunikation 

i praksis.

Andre behandlingsformer: Traditionel kinesisk 

medicin, fytoterapi.
              

19.-21. november

Kursus 24: Menneskekundskab

Cancer, dødsbevidsthed. Genogrammer. 

Forandringsprocesser.
              

2022
14. januar

Kursus 25: Åben klinik

Holdet overværer ernæringsterapeutiske 

vejledninger med klienter.

15.-16 januar

Cancer

Mekanismer i udvikling af cancer. Effekt af 

plantestoffer og specifikke kostproteiner som 

fremmer/hæmmer cancervækst. Balancering 

af kroppen omkring canceren væk fra 

inflammation og vækststimulering.

Kost og livsstil til forebyggelse, under 

behandling og efter behandling af kræft.
              

5.-6. februar

Kursus 26: Menneskekundskab

Spiseforstyrrelser, ganganalyse. Afslutning.
              

23.-24. april

Kursus 27: Klinikdrift

Lovkrav og praktiske anbefalinger. 

Repetition på tværs: Kronisk træthedssyndrom, 

fibromyalgi, MCS.
              

18.-19. juni

Kursus 28: Eksamen: Afslutning

Fremlæggelse af hovedopgave. 

Diplomoverrækkelse.
              

Center for Ernæring og Terapi er en gruppe veletablerede behandlere, som med 
fælles mål og idealer har søgt sammen om at skabe et vækstcenter for viden om 
alle aspekter af sundhed. CET er som skole medlem af Sundhedsrådet.



Tilmelding til 
Ernæringsterapeut-uddannelsen 
Center for Ernæring og Terapi

Center for Ernæring og Terapi

Ryesgade 27, Baghuset, 1. sal · 2200 København N · www.cetcenter.dk

Mail: cet@cetcenter.dk · Tlf.: 38 33 10 99 alle hverdage 9.00-13.00 

Praktiske informationer

Vedlæg kopi af eksamensbeviser og gerne curriculum vitae. 

Vi beder dig indsende tilmeldingsblanket med bilag til:

CET, Ryesgade 27, Baghuset, 1. sal, 2200 København N.

Pris for udddannelsen: kr. 129.000,- som betales med et 

startgebyr på kr. 13.500,- og 33 månedlige rater á kr. 3.500,-

Indsæt evt. 
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