
Introduktion til 



Danmarks største forbruger- og interesseorganisation

- Forenede Danske Motorejere

- Stiftet tilbage i år 1909

- Har lige nu 269.000 husstande som  medlemmer

- Har 270 fastansatte fordelt på 29 lokationer

Foreningens mål er at samle landets motorejere og andre interesserede for at gøre det 
mere gennemskueligt, billigere og bedre at være bilejer i Danmark. 



Hvad FDM gør og tilbyder:

- FDM arbejder for:

- lavere bilbeskatning i Danmark

- øget sikkerhed i trafikken 

- bedre infrastruktur

- at sikre miljøvenlige biler

- bedre forbrugervilkår for bilejere

- Tilbyder en række medlemsfordele og services

- Rådgiver i forbrugermæssige, juridiske og tekniske spørgsmål

- Står bag magasinet Motor - Danmarks største bilmagasin



Organisationsdiagram - FDM



Udviklingen i medlemsbasen - seneste 11 år



FDM medlemskab efter behov

Vi giver 20% rabat:

528 kr 930 kr 1390 kr

FDM’s 3 medlemskaber, som betales én gang årligt



Køreklar:

Køreklar indeholder:

- Teknisk og juridisk rådgivning

- Magasinet Motor - tilsendt 9 gange årligt

- Medlemsrabatter, herunder rabat på brændstof
- Samarbejder med Shell, Q8 og F24

- FDM Nummerplade-forsikring 

- Stenslagsreparation
- Samarbejder med Dansk Bilglas og Carglass

- Adgang til FDM Forsikring med medlemsrabat

- Gratis adgangs for husstandens biler til:

- Rustkontrol

- Bremse-, dæk-, lygte- og batterikontrol

- Reparationskontrol



Kombi:

Kombi indeholder:

Hele indholdet i Køreklar, men derudover også:

- Vejhjælp i både Danmark og Europa

- I Danmark, er der frit værkstedsvalg

- Batteritjek og batteriskifte 

- Førstehjælpstaske m. løbende opfyldning

- Fri opfyldning af sprinklervæske på køretøjet 

efter behov



Komplet:

Komplet indeholder:

Hele indholdet i Kombi, men derudover også:

- Hjulskift og hjulopbevaring på vores 

fordelsværksteder 
- Super Dæk Service, Euromaster og Quickpoint

- Bilsyn og omsyn på vores testcentre 

- Årstidstjek af bilen

- Et valgfrit køreteknisk kursus om året til en i 

husstanden



Hvad vores medlemmer ønsker:



Teknisk og Juridisk Rådgivning

Bilkøb og privatleasing

- Hvilken bil de skal købe ud fra deres behov

- Om de skal købe eller privatlease

- Hjælper medlemmer når rettigheder ikke bliver overholdt 

eller hvis bilen ikke lever op til det aftalte

Bilen på værksted

- De kan få hjælp til en uforståelig værkstedsregning

- De kan få hjælp, hvis de er i tvivl om reparationen er 

nødvendig eller om den er rigtig udført

- Også hvis værkstedet ikke overholder det aftalte

Og mange andre ting…



FDM’s politiske mærkesager

KLIMA OG MILJØ

FDM kæmper for nedsættelse af 
bilafgiften, så det bliver billigere at 
vælge klima- og miljøvenlige biler. 
Samtidig kæmper de også for, at 
producenterne lever op til 
miljøkravene.

FORBRUGERBESKYTTELSE

Pga. de mange forandringer, der er i 
bilbranchen, kæmper FDM bl.a. 
også for gennemsigtighed, garanti 
og fair priser for forbrugerne

FÆRDSELSSIKKERHED

Sikker trafik i Danmark bygger på 
bedre veje, bedre bilister og bedre 
biler, hvilket FDM arbejder dagligt 
på at forbedre.



Elbiler og grøn energi

En samlet løsning til elbil:

- FDM Ladeløsning
- En ladestander til hjemmet gennem FDM 

udbudt af Spirii
- Med eller uden el-aftale 

- FDM Strøm
- Grøn energi 
- Kommer på markedet snart…



Opsummering:

Hvilke tanke vi samarbejder med:

- Shell
- Q8
- F24

Fordelsværksteder:

- Super Dæk Service
- Euromaster
- Quickpoint

Stenslagsreparation:

- Dansk Bilglas
- Carglass



SPØRGSMÅL?


