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Överenskommelse angående information om resegaranti mm

Konsumentverket å ena sidan och Passagerarrederiernas Förening å andra sidan har träffat
överenskommelse angående information om resegaranti och avtalsvillkor i enlighet med vad
som anges i bilaga 1 till detta protokoll.
Överenskommelsen har utarbetats i samråd med Kammarkollegiet.
Överenskommelsen träder i kraft den 1 augusti 1999 och gäller tillsvidare. Arrangörernas
marknadsföringsmaterial som trycks efter detta datum skall innehålla den information som
anges i punkt 3.
Passagerarrederiemas Förening skall verka för att denna överenskommelse vinner allmän
tillämpning inom föreningen.
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Bilaga 1

ÖVERENSKOMMELSER
Information om resegaranti
1.

Kataloger, broschyrer och separata prislistor som tillhandahålls konsumenter skall innehålla
information om resegaranti på det sätt som anges nedan.

2.

Informationen skall finnas väl synlig.

3.

Informationen skall ha följande lydelse.

ALLMÄN INFORMATION OM RESEGARANTI
Vid köp av en paketresa gäller resegarantilagen. Det innebär att om resan blir avbruten eller inställd
kan ersättning utbetalas ur resegarantin.
En paketresa är ett arrangemang som består av en transport tillsammans med inkvartering eller
någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, t ex hyra av bil eller inträde till en
nöjesanläggning, om resan varar i mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning. Resan skall säljas
till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra.
Resegarantilagen omfattar i vissa fall även resor som bara består av en transport, s k
stolsförsäljning. Förutsättningen är då att resan säljs av en paketreseanangör och att resenären åker
med samma transport och till samma resmål som arrangörens övriga paketresenärer. Vid köp av
endast inkvartering gäller inte lagen.
Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att
resan blivit inställd eller avbrutits.
Ring Kammarkollegiet för mer information tel: 08 -70008 00.

