
FRIL – Viktiga frågor och svar

               1.   Vad kostar en semestervecka utomlands för en person inkl. fickpengar?                                                                      
Svar: Ca. 10.000:- 

2.    Hur många gånger brukar jag ha råd att åka per år?                                                                                                           
● Svar: 1 eller 2 gånger max.

3.    Hur ofta skulle jag vilja åka på semester om pengar inte var ett problem?                                                                   
● Svar: Många gånger. 

4.    Om jag betalar 110 € för att kunna åka på betald semester flera gånger om året, skulle jag göra det?              
● Svar: JA!!!

5.    Hur fort skulle jag vilja komma iväg på min första gratisresa?                                                                                        
● Svar: Det väljer jag själv. Mellan 3-5 månader.

6.    Är jag beredd att satsa några timmar i veckan för att nå dit?                                                                                         
● Svar: Jag lägger gärna 10 timmar i veckan på att nå målet.

7.    Vad är slutmålet med den tiden jag lägger ner?                                                                                                                  
● Svar: Att kunna åka på en betald semester och på plats kunna välja ut en färdigbetald  
   andelslägenhet eller villa som jag själv äger i framtiden.

8.    Hur lång tid tar det innan jag kan äga min första andelslägenhet?
                     ● Svar: Det väljer jag själv. Mellan 5-8 månader 

9.    Äger jag min andelslägenhet och hur länge?                                                                                                                      
● Svar: Den är min så länge jag lever och den går i arv.

10.    Hur många andelslägenheter kan jag äga?                                                                                                                        
● Svar: Det väljer jag själv. Det finns inga begränsningar.

11    I vilka länder kan jag äga mina andelslägenheter?
                     ● Svar:  FRIL sammarbetar med fastighetsbolag i de länder medlemmar önskar: Spanien, Italien, Cypern, 

Kroatien, Montenegro, Kanarieöarna & Västindien.

12.    När kan jag äga min första semestervilla?                                                                                                                          
● Svar: Det väljer jag själv. Följer jag utbildningsplanen exakt, tar det mellan 8-12 månader beroende på 
    vilken plan  jag väljer att följa.   

13.    Hur förvaltar jag min semestervilla i framtiden?                                                                                                               
● Svar: FRIL hjälper mig med uthyrning när jag eller mina vänner inte är där. Inkomsten av uthyrningen 
    behåller jag själv.

14.    Var kan jag lära mig mer om förvaltning av fastigheter?                                                                                               
● Svar: Varje månad får jag nytt utbildningsmaterial av FRIL. Det ingår i konceptet.

15.    Hur många känner jag som vill åka på betald semester utomlands?                                                                           
● Svar: Mer än 20 personer.

16.   Hur många av dem skulle vilja veta mer om denna möjlighet?
                     ● Svar:  Förmodligen alla, men minst hälften.

17.    Kan jag tala med folk från andra länder om detta?                                                                                                          
● Svar:  Det spelar ingen roll var man bor. Alla har samma möjlighet.


