
                                                                                                                                                    

Alsieexpress.dk  1 |Side 

                                        

 

 

 

Generelle betingelser for flytransport 

Marts 2017 

 

 

Præambel 

Disse betingelser for transport er gældende for forholdet mellem dig som passager og os som flyselskab 

vedrørende din transport om bord på et af vores fly eller i henhold til en billet, hvor på vores 

flyselskabskode står for en flyvning eller delflyvning. Dine rettigheder og pligter overfor os og omvendt i 

denne sammenhæng, er angivet i betingelserne for transport. Vi anbefaler, at du læser betingelserne for 

transport grundigt, idet de bl.a. indeholder visse begrænsninger der påvirker dig, for eksempel angående 

vores begrænsede ansvar overfor dig i tilfælde af skade og forsinkelser, der har betydning for dig og/eller 

din bagage. Hvis vores begrænsede ansvar ikke opfylder dine behov, råder vi dig til at tegne en personlig 

rejseforsikring. 

 

Disse betingelser for transport kan ændres uden forudgående varsel. 
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Artikel 1: Hvad betyder bestemte udtryk i disse betingelser? 
Når du læser disse betingelser, skal du bemærke, at:  

"Vi”, “vores” og "os" betyder Alsie Express 

“Du”, “din” og “dig” betyder den person, undtaget besætningen, der bliver transporteret eller skal 

transporteres i et fly i henhold til en billet. (Se også definition af "Passager").  

"Flyselskabskode" betyder de to tegn eller tre bogstaver, som identificerer flyselskaber.  

"Bagage" betyder dine personlige ejendele, som følger dig på din rejse. Med mindre andet er angivet, 

består den af både din indcheckede bagage og din håndbagage.  

"Bagagekvittering" betyder den del af billetten, som vedrører transport af din indcheckede bagage.  

“Bagage-ID-kupon” betyder et dokument, som er udstedt udelukkende til identifikation af indchecket 

bagage  

“Transport” betyder transport af passagerer og/eller bagage i luften.  

“Tillægsgebyrer pålagt af flyselskabet" betyder tillægsgebyrer og gebyrer, som er pålagt af flyselskabet, 

såsom brændstof-, sikkerheds- og servicegebyrer osv.  

“Flyselskab” betyder det flyselskab, hvis flyselskabskode står på din billet eller på forbindelsesbillet. 

“indchecket bagage” betyder den bagage, som vi tager os af, og som vi har udstedt en bagagekvittering for. 

“Indcheckningsdeadline” betyder det seneste tidspunkt i den specifikke lufthavn, hvor du senest skal have 

overstået alle indcheckningsformaliteter og modtaget dit boardingkort, hvor dette er relevant. 

“Konvention” betyder Konventionen angående indførelse af visse ensartede regler om international 

lufttransport, underskrevet i Montreal den 28. maj 1999.  

"Skade" betyder død, kvæstelse eller personskade af en passager, tab, delvist tab, tyveri eller anden skade, 

som opstår af eller i forbindelse med transport eller andre tjenester udført af os. 

“Dage” betyder kalenderdage, inklusive alle syv ugedage. Dette forudsætter i henhold til meddelelser, at 

afsendelsesdagen ikke tælles med. Med henblik på fastsættelsen af varigheden af en billets gyldighed 

tælles udstedelsesdagen ikke med, og den dag flyrejsen påbegyndes tælles ej heller med.  

“Elektronisk kupon” betyder en elektronisk flykupon eller andet gyldigt dokument i vores database.  

“Elektronisk billet” betyder rejseplanen/kvitteringen udstedt af os eller på vores vegne, de elektroniske 

kuponer og et boardingdokument, hvor det er relevant. 

”Ekstraordinære omstændigheder” betyder situationer, hvor en begivenhed ikke kunne have været 

undgået, selv hvis alle nødvendige forholdsregler var blevet taget. Sådanne omstændigheder kan især opstå 

i tilfælde af politisk uro, vejrmæssige betingelser, som er inkompatible med den pågældende flyvning, 

sikkerhedsrisici, uventede flysikkerhedsproblemer, strejker, som kan påvirke flydriften, eller hvor 

konsekvenserne af en beslutning truffet af luftfartsmyndighederne i forhold til et bestemt fly på en given 

dag forårsager store forsinkelser eller aflysning af en eller flere flyvninger med dette fly.  

“Force Majeure” betyder yderst usædvanlige og fuldstændigt uforudsigelige omstændigheder udenfor din 

kontrol, hvis konsekvenser ikke kunne have været undgået, selv hvis der var blevet udvist rettidig omhu.  

“Nærmeste familie” betyder din ægtefælle eller din sambo, dine forældre, børn, søskende, 

bedsteforældre, børnebørn, svigerforældre, svogere, svigerinder og svigerbørn. 

“Rejseplan/kvittering” betyder et eller flere dokumenter, som vi udsteder til passagererne, som rejser med 

en elektronisk billet, der indeholder passagerens navn, flyoplysninger og meddelelser.  

“Tillægsgebyrer pålagt af andre end flyselskabet“ betyder tillægsgebyrer og gebyrer pålagt af andre end 

flyselskabet, typisk offentlige myndigheder eller lufthavne. Sådanne gebyrer og tillægsgebyrer kunne være 

lufthavnsskatter, tillægsgebyrer for passagerer osv. 
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”Meddelelse om kontraktvilkår indarbejdet ved henvisning” betyder de erklæringer, som er indeholdt i 

eller leveret med din billet eller rejseplan/kvittering, og som er identificeret som sådan, og i hvilke disse 

betingelser for transport samt meddelelser er indarbejdet ved henvisning.  

“Passager” betyder enhver person, undtaget besætningen, som transporteres eller skal transporteres i et 

fly i henhold til en billet. (Se også definitionen af "du", "din" og "dig").  

“Forordning (EF) 261/2004” betyder Rådets og Europa-Parlamentets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. 

februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til flypassagerer ved nægtelse af 

boarding og ved aflysning eller lange forsinkelser.  

"SDR" betyder en særlig trækningsret, som er den sammensatte valutaenhed, der er den officielle 

udvekslingsenhed for den Internationale Valutafond. Oplysninger om den nuværende rate for en SDR i en 

af de skandinaviske valutaer kan findes i aviser eller banker. 

“Tarif” betyder de offentliggjorte billetpriser, gebyr og/eller de relaterede betingelser for transport for et 

flyselskab, som er registreret hos de relevante myndigheder, hvor det er påkrævet.  

“Billet” betyder dokumentet med titlen "Elektronisk billet", som i hvert tilfælde er udstedt af os eller på 

vores vegne og indeholder "Meddelelse om kontraktvilkår indarbejdet ved henvisning", andre meddelelser 

og kuponer.  

"Ikke-indchecket bagage” betyder al anden af din bagage end den indcheckede bagage. 

 

Artikel 2: Anvendelsesområde 

2.1 Generelt 

Undtaget som angivet i artiklerne 2.2, 2.4, 2.5 og 3.1.2, så gælder vores betingelser for transport kun på 

flyvninger eller delflyvninger, som udføres af os og/eller, hvor vores navn eller flyselskabskode optræder i 

flyselskabsfeltet på billetten for den flyvning eller delflyvning.  

2.2 Charterflyvninger  

Hvis transporten udføres i henhold til en charteraftale, gælder disse betingelser for transport kun i det 

omfang, de er indarbejdet ved henvisning eller på anden måde i charteraftalen eller på billetten.  

2.3 Tilsidesættelse af loven  

Disse betingelser for transport er kun gældende, med mindre de er i strid med gældende lov, som ikke kan 

tilsidesættes efter aftale mellem parterne, hvilket betyder, at sådanne love har forrang. Hvis en 

bestemmelse i disse betingelser for transport er ugyldig i henhold til gældende lov, skal de andre 

bestemmelser fortsat forblive gyldige  

2.4 Betingelser har forrang frem for regler 

Undtaget som angivet i disse betingelser for transport, har disse betingelser for transport forrang i tilfælde 

af uoverensstemmelser mellem disse betingelser og andre regler, vi måtte have i forbindelse med bestemte 

emner. 
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Artikel 3: Billetter 

3.1 Generelle bestemmelser  

3.1.1 Billetten dokumenterer indgåelse af kontrakt om transport mellem os og passageren, der står nævnt 

på billetten. Vi transporterer den passager, som står nævnt på billetten, og du bliver eventuelt bedt om at 

udlevere relevant identifikation.  

3.1.2 En billet kan overføres fuldstændigt (men ikke delvist), forudsat:  

– at du kontakter os angående en forespørgsel om overførsel af din billet mindst 24 timer før det planlagte 

afrejsetidspunkt, som er vist på billetten,  

– at den person, som billetten skal overføres til lever op til alle betingelser, som gælder for den originale 

billet.  

Ved overdragelse af din billet til os, udsteder vi en ny billet i navnet på den person, som billetten skal 

overføres til. Den nye billet er underlagt samme vilkår og betingelser som den erstattede billet. Du kan blive 

opkrævet et administrationsgebyr for overførsel af billetten.  

Undtaget som angivet ovenfor kan en billet ikke overføres.  

3.1.3 Visse billetter sælges til rabatpriser og kan være helt eller delvist ikke-refunderbare. Hvis en billet ikke 

kan refunderes, vil tillægsgebyrerne pålagt af flyselskabet heller ikke kunne refunderes, hvorimod 

tillægsgebyrer pålagt af andre end flyselskabet altid vil kunne refunderes, eventuelt efter betaling af et 

administrationsgebyr. Du bør vælge den pris, der passer bedst til dine behov. Du bør også sikre dig, at du 

har relevant forsikring til at dække tilfælde, hvor du er nødt til at annullere din billet.  

3.1.4(a) Hvis du har en billet som beskrevet i artikel 3.1.3 ovenfor, og du er forhindret i at rejse på grund af 

force majeure, og forudsat du med det samme informerer os herom og leverer dokumentation for en sådan 

force majeure, vil vi efter eget skøn enten refundere billetten indenfor en overskuelig tidsperiode eller 

kreditere dig det ikke-refunderbare beløb med henblik på en kommende rejse med os. Begge tilfælde vil 

omfatte fratrækning af et administrationsgebyr.  

3.1.4(b) Hvis du har en billet som beskrevet i artikel 3.1.3 ovenfor, og du er forsinket til din planlagte 

flyvning på grund af force majeure, og forudsat, at du med det samme informerer os herom og leverer 

dokumentation for en sådan force majeure, vil vi transportere dig med tidligst mulige afgang, hvor der er 

plads, uden ekstra gebyrer.  

3.1.5 Billetten er og forbliver til enhver tid det udstedende flyselskabs ejendom. 

3.1.6 Hvis du har en elektronisk billet, får du først lov til at blive transporteret, når du har fremlagt gyldig 

identifikation, og når en elektronisk billet er blevet udstedt i dit navn.  

 

3.2 Gyldighedsperiode  

3.2.1 Med mindre andet er angivet på billetten, i disse betingelser for transport eller i gældende tariffer 

(som kan begrænse gyldigheden af en billet, hvilket i så fald vil stå på billetten), er en billet gyldig:  

(a) et år fra udstedelsesdatoen; eller  

(b) et år fra datoen for den første rejse, som billetten dækker, forudsat at den første rejse finder sted inden 

for et år efter udstedelsesdatoen.  

3.2.2 Hvis du efter påbegyndelsen af din rejse er ude af stand til at rejse indenfor gyldighedsperioden på 

grund af sygdom, kan gyldighedsperioden for din billet kun forlænges i henhold til bestemmelserne for din 

billet.  

3.2.3 I tilfælde af, at en passager dør under en rejse kan billetterne for de ledsagende personer ændres ved, 

at kravet om mindsteophold frafaldes, eller ved at gyldigheden forlænges. I tilfælde af dødsfald i den 



                                                                                                                                                    

Alsieexpress.dk  6 |Side 

nærmeste familie til en passager, som har påbegyndt en rejse kan gyldigheden af passagerens billet samt 

dem for hans/hendes nærmeste familie, som ledsager passageren, forlænges. En sådan ændring skal 

udføres ved modtagelsen af en gyldigt dødsattest, og en forlængelse af gyldighed kan ikke dække mere end 

en periode på femogfyrre (45) dage fra dødstidspunktet.  

3.3.1 Skulle du ønske at ændre noget ved din rejse, skal du kontakte os på forhånd. Prisen for din nye rejse 

bliver beregnet, og du vil få valget mellem at acceptere den nye pris eller fastholde din oprindelige 

transport i henhold til billetten. Skulle du have behov for at ændre noget ved din rejse på grund af force 

majeure, skal du kontakte os så snart, at det er praktisk muligt, og vi vil gøre, hvad vi kan for at transportere 

dig til dit næste mellemstop eller din endelige destination uden ny prisberegning.  

3.3.2 Skulle du ændre din rejse uden forudgående aftale med os, vil vi vurdere den korrekte pris for din 

faktiske rejse. Du vil blive pålagt at betale forskellen mellem den pris, du har betalt og den samlede pris, 

som gælder for din nye rejse. Vi refunderer forskellen, hvis den nye pris er lavere, men ellers har dine 

ubrugte kuponer ingen værdi.  

3.3.3 Vær opmærksom på, at visse typer af ændringer ikke medfører en prisændring, mens andre 

ændringer kan medføre en øget pris, f.eks. hvis afrejsestedet ændres (hvis du ikke flyver den første del), 

eller hvis du rejser i modsat retning. Mange priser er kun gyldige på de datoer og for de flyvninger, der vises 

på billetten, og hvor ændringer slet ikke er tilladt eller kun ved betaling af ekstra gebyr.  

3.3.4 Du skal være klar over, at hvis du slet ikke dukker op til en flyvning uden at have givet os besked på 

forhånd, kan vi annullere din returrejse. Hvis du til gengæld adviserer os på forhånd, annullerer vi ikke din 

returrejse.  

 

Artikel 4: Priser, skatter og gebyrer 

4.1 Priser 

Priserne gælder kun for transport fra oprindelseslufthavnen til destinationslufthavnen, med mindre andet 

er udtrykkeligt angivet. Priserne indeholder ikke transport på jorden mellem lufthavne og mellem lufthavne 

og byterminaler, med mindre andet er udtrykkeligt angivet. Med mindre andet er aftalt bliver din pris 

beregnet i overensstemmelse med vores gældende tariffer på den dato, du reserverer din billet for rejsen 

for de specifikke datoer og rejseplan, som vises på billetten. Det kan have indflydelse på prisen, hvis du 

ændrer rejseplanen eller rejsedatoerne.  

4.2 Skatter og gebyrer  

4.2.1 Både tillægsgebyrer pålagt af flyselskabet og af andre end flyselskabet skal betales af dig. 

4.2.2 Hvis du annullerer en refunderbar billet vil samtlige tillægsgebyrer blive refunderet. I henhold til 

billettypen kan der fratrækkes et administrationsgebyr fra refunderingsbeløbet. Hvis du annullerer en ikke-

refunderbar billet, vil du udelukkende få refunderet tillægsgebyrerne pålagt af andre end flyselskabet, og 

der kan fratrækkes et administrationsgebyr fra refunderingsbeløbet.  
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Artikel 5: Reservationer 

5.1 Reservationskrav  

5.1.1 Vi eller vores autoriserede agenter vil registrere din(e) reservation(er). På anmodning giver vi dig en 

skriftlig bekræftelse af din(e) reservation(er).  

5.1.2 Visse priser er underlagt betingelser, som begrænser eller udelukker din ret til at ændre eller 

annullere reservationer eller anmode om refundering.  

5.4 Pladser 

 Vi vil gøre, hvad vi kan for at leve op til specifikke pladsforespørgsler, men vi kan imidlertid ikke garantere 

nogen en bestemt plads. Vi forbeholder ret til at tildele eller omtildele pladser på ethvert tidspunkt, selv 

efter boarding af flyet. Dette kan være nødvendigt af driftsmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager. 

 

Artikel 6: Check-in og boarding 

6.1 Generelt  

6.1.1 Indcheckningsdeadline kan variere fra lufthavn til lufthavn, og du skal selv sørge for at være 

informeret om den og overholde den. Du skal give dig selv tid nok til at overholde indcheckningsdeadline. 

Vi forbeholder os ret til at annullere din reservation, hvis du ikke overholder den angivne 

indcheckningsdeadline. Du skal have fuldført indcheckningsprocessen allersenest til den angivne 

indcheckningsdeadline.  

6.1.2 Vi eller vores autoriserede agenter vil informere dig om indcheckningsdeadline for din første flyvning 

med os. For efterfølgende flyvninger på din rejse skal du selv sørge for at være informeret om 

indcheckningsdeadline. Indcheckningsdeadlines for vores flyvninger kan fås fra os eller vores autoriserede 

agenter.  

6.1.3 Du skal være til stede ved boarding gate senest på det tidspunkt, som er angivet af os eller vores 

autoriserede agenter, når du checker ind.  

6.1.4 Vi annullerer muligvis den plads, der er reserveret til dig, hvis du ikke ankommer rettidigt til boarding 

gate.  

6.1.5 Vi er ikke ansvarlige overfor dig for tab eller udgifter, som opstår, fordi du ikke har overholdt 

bestemmelserne i denne artikel, med mindre vi har udvist forsømmelighed.  

 

Artikel 7: Nægtelse og begrænsning af transport 

7.1 Ret til at nægte transport 

Vi kan efter vores eget rimelige skøn nægte at transportere dig eller din bagage, hvis vi har meddelt dig 

skriftligt, at vi på intet som helst tidspunkt efter meddelelsens dato vil transportere dig på vores flyvninger. 

Vi kan også nægte af transportere dig eller din bagage, hvis en eller flere af følgende er forekommet, eller 

som vi mener kan forekomme, når:  

7.1.1 en sådan handling er nødvendig for at overholde gældende love, regler eller forordninger;  

7.1.2 transport af dig eller din bagage påvirker eller bringer andre passagerers eller besætningens 

sikkerhed, helbred eller komfort i fare. 
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7.1.3 din mentale eller fysiske tilstand, inklusive påvirkning af alkohol eller stoffer, udgør en fare eller risiko 

for dig selv, passagerer, besætningen eller ejendele;  

7.1.4 du har udvist dårlig opførsel på en tidligere flyvning, og vi har grund til at mene, at en sådan opførsel 

kan blive gentaget;  

7.1.5 du har nægtet at gennemgå et sikkerhedstjek;  

7.1.6 du ikke har betalt den gældende pris, skatter eller gebyrer;  

7.1.7 du ikke lader til at have gyldige rejsedokumenter, vil forsøge at rejse ind i et land, som du er i transit i, 

eller som du ikke har gyldige rejsedokumenter til, destruerer dine rejsedokumenter under flyvningen eller 

nægter at overdrage dine rejsedokumenter til flybesætningen, når du bliver bedt om det; eller når vi af 

andre årsager har grund til at mene, at du ikke vil få tilladelse til indrejse i dit destinationsland eller et andet 

land, som du er i transit i; 

7.1.8 du fremviser en billet, som er anskaffet på ulovlig vis, er blevet købt af andre end os eller vores 

autoriserede agenter eller er blevet meldt tabt eller stjålet, er en forfalskning, eller når du ikke kan bevise, 

at du er personen nævnt på billetten;  

7.1.9 du fremviser en billet, som er blevet udstedt eller ændret på nogen måde af andre end os eller vores 

autoriserede agenter, eller når billetten er ødelagt  

7.1.10 du ikke overholder vores sikkerhedsinstruktioner.  

 

7.2 Særlig assistance  

7.2.1 Accept af transport af uledsagede børn, bevægelseshæmmede personer, gravide, personer med 

sygdom eller andre personer, som kræver særlig assistance forudsætter en forudgående aftale med os, 

med mindre andet er påkrævet under gældende love, regler eller forordninger. Handicappede passagerer, 

som på tidspunktet for køb af billetten har adviseret os om særlige behov, og som vi har accepteret, bliver 

efterfølgende ikke nægtet transport på baggrund af et sådant handicap eller særlige behov. Derudover vil vi 

gøre alt, hvad vi kan for at yde assistance til handicappede passagerer, selv når passageren ikke har 

adviseret os på forhånd om et sådant særligt behov.  

7.2.2 Særlig assistance udføres i overensstemmelse med vores regler herom.  

7.2.3 Uledsagede børn vil ikke blive transporteret, hvis vejrforhold eller andre ekstraordinære forhold før 

afgang antyder, at det kan være svært at lande i den planlagte ankomstlufthavn.  

 

Artikel 8: Bagage 

8.1 Gratis bagage 

Du må medtage noget bagage uden beregning i henhold til vores regler og begrænsninger, og disse 

oplysninger kan downloades fra vores webside www.alsieexpress.dk   til enhver tid.  

8.2 For meget bagage 

Du vil blive afkrævet et gebyr for transport af bagage, der overskrider grænsen for gratis bagage. Priserne 

er tilgængelige her www.alsieexpress.dk    

8.3 Genstande, som ikke kan accepteres som bagage  

8.3.1 Du må ikke medtage følgende i din bagage:  

8.3.1.1 genstande, som kan bringe sikkerheden i fare for flyet, personer eller ejendele om bord, som 

specificeret i International Civil Aviation Organization (ICAO) Technical Instructions for the Safe Transport of 

http://www.alsieexpress.dk/
http://www.alsieexpress.dk/
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Dangerous Goods by Air og International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations 

samt vores egne regler (yderligere oplysninger kan fås hos os på anmodning);  

8.3.1.2 genstande hvis transport er forbudt af gældende love, regler eller forordninger i de stater, der flyves 

fra, over og til;  

8.3.1.3 levende dyr, undtaget som angivet i artikel 8.9;  

8.3.1.4 genstande, som med rimelig grund anses af os som uegnede til transport, fordi de er farlige eller 

usikre, eller på grund af deres vægt, størrelse, form eller egenskab eller som er skrøbelige eller 

forgængelige, når man blandt andet tager det anvendte fly i betragtning.  

8.3.2 Skydevåben og ammunition til andet end jagt- og sportsformål er ikke tilladt at transportere som 

bagage. Skydevåben og ammunition til jagt- og sportsformål kan accepteres som indchecket bagage. 

Skydevåben må ikke være ladt, de skal være sikrede og være pakket korrekt. Transport af ammunition er 

underlagt ICAO- og IATA-reglerne, som specificeret i artikel 8.3.1.1.  

8.3.3 Våben såsom antikke skydevåben, sværd, knive og lignende genstande kan accepteres som 

indchecket bagage efter vores skøn, men er ikke tilladt i flyets kabine.  

8.3.4 I tillæg til begrænsningerne nævnt i artikel 8.3.1 til 8.3.3 må du i din indcheckede bagage heller ikke 

medtage skrøbelige eller forgængelige genstande eller genstande af særlig værdi, såsom men ikke 

begrænset til: penge, nøgler, receptmedicin, briller/solbriller, flasker, kameraer, smykker, ædelmetaller, 

computere, personlige elektroniske enheder, mobiltelefoner, musikinstrumenter, forhandlingsdokumenter, 

værdipapirer eller andre værdigenstande, forretningsdokumenter, pas eller andre 

identifikationsdokumenter eller prøver. Hvis disse forbudte genstande, som er nævnt i denne artikel, 

alligevel er medtaget i din indcheckede bagage, er vi ikke ansvarlige for tab, forsinkelse eller skader på 

sådanne genstande.  

8.3.5 Vi anbefaler, at du i din indcheckede bagage ikke medtager genstandene nævnt i artikel 8.3.4, idet 

vores ansvar for tab, skade og forsinkelse begrænser sig til 1131 SDR per passager som angivet i artikel 15.  

8.3.6. Hvis værdien af din indcheckede bagage er større end vores maksimale ansvar specificeret i artikel 

15.2.2, skal du, som angivet i artikel 15.2.3, informere os herom ved indcheckning, så du har mulighed for 

at forsikre din indcheckede bagage fuldt og helt inden rejsen.  

8.4 Ret til at nægte transport  

8.4.1 I henhold til artikel 8.3.2 og 8.3.3 vil vi nægte at transportere genstande beskrevet i artikel 8.3.1. som 

bagage, og vi vil muligvis nægte yderligere transport af sådanne genstande, hvis de bliver opdaget.  

8.4.2 Enhver genstand, som med rimelig grund kan betragtes af os som uegnet til transport på grund af 

størrelse, form, vægt, indhold, egenskab eller af sikkerheds- eller driftsmæssige årsager eller af hensyn til 

passagerernes komfort, kan vi nægte at transportere som bagage. 

8.4.3 Vi kan afvise bagage til transport, med mindre vi med rimelighed anser det for korrekt og sikkert 

pakket i passende emballage.  

8.4.4 Med mindre der på forhånd er indgået aftale med os om dets transport, transporterer vi eventuelt din 

ekstra bagage, som overskrider den gratis bagage, på senere flyvninger, uden at kompenserer dig for en 

sådan forsinkelse.  

8.5 Ret til inspektion  

Af sikkerhedsgrunde kan vi eventuelt anmode om, at du tillader en inspektion og scanning af din person 

samt en inspektion, scanning eller røntgenscanning af din bagage. Hvis du ikke er til stede, kan din bagage 

blive inspiceret i dit fravær for at fastslå, om du besidder eller om din bagage indeholder genstande som 

beskrevet i artikel 8.3.1 eller skydevåben, ammunition eller våben, som ikke er blevet præsenteret for os i 
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overensstemmelse med artikel 8.3.2 eller 8.3.3. Hvis du ikke er villig til at efterleve en sådan anmodning, 

kan vi nægte at transportere dig og din bagage. I tilfælde af, at en inspektion eller en scanning forårsager 

dig skade eller en røntgenscanning, inspektion eller scanning skader din bagage, kan vi ikke holdes 

ansvarlige for sådanne skader, med mindre de opstår på grund af vores fejl eller forsømmelighed.  

8.6 Indchecket bagage 

8.6.1 Ved aflevering til os af din bagage, som du ønsker at checke ind, tager vi hånd om den og udsteder vi 

en bagage-id-kupon for hvert stykke indchecket bagage.  

8.6.2 Dit navn og din adresse skal være fastgjort til din indcheckede bagage.  

8.6.3 Indchecket bagage vil indenfor det muliges grænser blive transporteret på samme fly som dig, med 

mindre vi af sikkerheds- eller driftsmæssige årsager vælger at transportere det med en anden flyvning. Hvis 

din indcheckede bagage lever op til bestemmelserne i denne artikel 8 og transporteres på en efterfølgende 

flyvning, vil vi levere den til dig, med mindre loven kræver, at du skal være til stede i forbindelse med 

fortoldning. Hvis din indcheckede bagage er forsinket, vil bestemmelserne i artikel 15.4 være gældende.  

8.7 Ikke-indchecket bagage 

8.7.1 Bagage, som du medtager på flyet skal passe under sædet foran dig eller i et lukket opbevaringsrum i 

flyets kabine. Hvis din bagage ikke kan opbevares således, eller hvis den vejer for meget eller anses som 

usikker af den ene eller anden grund, skal det transporteres som indchecket bagage. Vi har specifikke 

maksimumsstørrelser og -vægt for bagage, som du må medtage på flyet. Disse oplysninger kan fås hos os 

eller vores autoriserede agenter på anmodning. Hvis et andet flyselskab opererer på din flyvning, kan andre 

betingelser være gældende. Oplysninger om disse betingelser kan fås fra det pågældende flyselskab på 

anmodning. Vi kan assistere dig i at indhente disse betingelser, hvis du anmoder om det.  

8.7.2 Genstande, som ikke egner sig til transport i lastrummet, og som ikke lever op til kravene i artikel 

8.7.1 ovenfor vil kun blive transporteret i kabinen, hvis du har givet os besked på forhånd, og vi har givet 

tilladelse hertil. Du skal eventuelt betale et særskilt gebyr for denne service.  

8.8 Afhentning og udlevering af indchecket bagage  

8.8.1 I henhold til artikel 8.6.3 skal du afhente din indcheckede bagage, så snart den er til rådighed på din 

destination eller dit mellemstop. Hvis du ikke afhenter din bagage indenfor en rimelig tidsperiode, kan vi 

opkræve et opbevaringsgebyr af dig. Skulle din indcheckede bagage ikke blive afhentet indenfor tre (3) 

måneder fra det tidspunkt, hvor den blev gjort tilgængelig, vil vi eventuelt skille os af med den uden ansvar 

overfor dig.  

8.8.2 Kun indehaveren af bagagekvitteringen og bagage-id-kuponen har ret til at få udleveret den 

indcheckede bagage.  

8.8.3 Hvis en person, der efterspørger indchecket bagage ikke er i stand til at fremvise bagagekvitteringen 

og identificere bagagen ved hjælp af bagage-id-kuponen, vil vi kun udlevere bagagen til denne person på 

betingelse af, at pågældende person overfor os kan retfærdiggøre sin ret til bagagen.  

8.9 Dyr 

8.9.1 Hvis vi indvilger i at transportere dine dyr, vil de blive transporteret i henhold til følgende betingelser:  

8.9.2 Du skal sikre, at dyr som hunde, katte, mindre fugle i bur og andre kæledyr er opbevaret korrekt og er 

udstyret med gyldige sundheds- og vaccineringscertifikater, indrejsetilladelser og andre dokumenter, som 

er påkrævet af transit- eller indrejselandet, de vil ikke blive transporteret, hvis dette ikke efterleves.  

8.9.3 Hvis dyret accepteres som bagage, bliver det sammen med sin form for opbevaring og mad ikke 

indregnet i din gratis bagage, men udgør ekstra bagage, som du bliver pålagt at betale et gebyr for i 

henhold til gældende priser.  
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8.9.4 Førerhunde sammen med deres opbevaringsform og mad, der ledsager passagerer, transporteres 

uden ekstra gebyr.  

8.9.5 Hvor transport ikke er underlagt konventionens ansvarsbestemmelser, er vi ikke ansvarlige for skade 

på eller tab, sygdom eller dødsfald af et dyr, som vi har indvilget i at transportere, med mindre vi har udvist 

forsømmelighed.  

8.9.6 Vi kan ikke holdes ansvarlige i forhold til et sådant dyr, der ikke har alle de nødvendige udrejse- eller 

indrejsedokumenter, helbredsmæssige dokumenter eller andre dokumenter med henblik på dyrets indrejse 

eller gennemrejse i et land, en stat eller et territorium, og personen, der medbringer dyret, skal refundere 

os bøder, omkostninger, tab eller hæftelser, som vi med rimelighed bliver pålagt eller må afholde som følge 

deraf.  

 

Artikel 9: Tidsplaner, forsinkelser, aflysning af flyvninger og lukning af 

ruter, nægtelse af boarding og nedgradering 

9.1 Tidsplaner 

9.1.1 Flytiderne, der fremgår af tidstabellerne kan være blevet ændret mellem dato for offentliggørelsen og 

den dato, hvor du rejser. 

9.1.2 Før vi accepterer din booking, vil vi eller vores autoriserede agenter give dig besked om den planlagte 

fly tid, som gælder på det tidspunkt, og den vil blive vist på din billet. Det er muligt, at vi bliver nødt til at 

ændre den planlagte fly tid efter udstedelse af din billet. Hvis du giver os dine kontaktoplysninger, skal vi 

gøre, hvad vi kan for at give dig besked om sådanne ændringer. Hvis vi ændrer den planlagte fly tid, efter 

du har foretaget din reservation, og du ikke kan acceptere denne ændring, og vi er ude af stand til at booke 

dig på et andet fly, som du kan acceptere, vil du have ret til en refundering i overensstemmelse med artikel 

10.2. Vi vil ydermere hæfte for ethvert dokumenteret tab, som forårsages af vores ændring, i henhold til 

gældende lov, og bestemmelserne i artikel 15.4 vil være gældende.  

9.2 Aflysning af flyvninger og lukning af ruter  

9.2.1 Medmindre andet er angivet i konventionen, vil vi efter dit valg gøre et af følgende, når vi aflyser en 

flyvning eller lukker en rute, hvortil du har en bekræftet reservation:   

9.2.1.1 transportere dig ved tidligst givne lejlighed eller på en senere dato, der passer dig på en anden af 

vores planlagte flyvninger, hvor der er ledig plads på en tilsvarende klasse uden ekstra gebyr og om 

nødvendigt forlænge gyldigheden af din billet indtil vores første flyvning, hvor der er plads; eller  

9.2.1.2 ved tidligst givne lejlighed eller på en senere dato, der passer dig indenfor en rimelig tidsperiode 

transportere dig via en anden rute til destinationen, som står på billetten under tilsvarende 

transportbetingelser med vores egne fly eller efter vores skøn med et andet flyselskab, eller under andre 

former og transportklasse efter fælles aftale uden ekstra gebyr; eller 

9.2.1.3 refundere billetten i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 10.2, og hvis det er påkrævet 

af gældende love sørge for en returflyvning ved tidligst givne lejlighed til dit første afrejsested.  

9.2.2 Hvis du vælger mulighederne angivet fra 9.2.1.1 til  

9.2.1.2 og hvis det er påkrævet af gældende lov, sørger vi for, at du får assistance (f.eks. telefonopkald, 

forfriskninger/måltider og indlogering) i et rimeligt forhold til den ventetid, som aflysningen har forårsaget.  

9.2.3 Hvis du ikke har fået besked om en aflysning eller lukning af en rute i rette tid, og hvis aflysningen 

eller lukningen ikke skyldes ekstraordinære omstændigheder og/eller kunne have været undgået, hvis alle 
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nødvendige forholdsregler var blevet taget, vil du i henhold til gældende lov have ret til kompensation. For 

rejser indenfor EU og fra et ikke-EU-land til EU er gældende lov Forordning (EF) 261/2004.  

9.2.4 Bortset fra din ret til assistance som beskrevet i artikel 9.2.1-9.2.3, er vi ansvarlige overfor dig for 

yderligere skade forårsaget af forsinkelse i henhold til bestemmelserne i artikel 15.4.1.  

9.2.5 Ved aflysning af en flyvning eller lukning af en rute er mulighederne som beskrevet i artikel 9.2.1.1 til 

artikel 9.2.4 dine eneste til din rådighed, og vi har ikke yderligere ansvar overfor dig.  

9.3 Lange forsinkelser 

9.3.1 Vi vil tage alle nødvendige forholdsregler for at undgå forsinkelser, når vi transporterer dig og din 

bagage. Ved udførelsen af disse forholdsregler og for at undgå at aflyse en flyvning, vil vil i ekstraordinære 

tilfælde sørge for, at en flyvning bliver udført på vores vegne af et andet flyselskab og/eller på et andet fly.  

9.3.2 I henhold til flyvedistancen og den forventede forsinkelse, hvis vi bliver forsinkede, og hvis det er 

påkrævet af gældende lov, vil vi yde assistance (f.eks. telefonopkald, forfriskninger/måltider og indlogering) 

i et rimeligt forhold til ventetiden, forudsat at ydelsen af en sådan assistance ikke medfører yderligere 

forsinkelse af flyvningen.  

9.3.3 Hvis din afgang er mere end 5 timer forsinket som konsekvens af forsinkelsen, og hvis det er påkrævet 

af gældende love, vil du have ret til en refundering i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 10.2, 

og hvis det er relevant, til en returrejse ved tidligst givne lejlighed til dit første afrejsested.  

9.3.4 Hvis din afgang er forsinket med 3 timer eller mere, og hvis forsinkelsen ikke er forårsaget af 

ekstraordinære omstændigheder, som ikke kunne have være undgået, selv hvis alle nødvendige 

forholdsregler var blevet taget, har du ret til kompensation, hvis dette er angivet af gældende lov. For 

rejser indenfor EU og fra et ikke-EU-land til EU er gældende lov Forordning (EF) 261/2004.  

9.3.5 Bortset fra din ret til assistance som beskrevet i artikel 9.3.1-9.3.4, er vi ansvarlige overfor dig for 

yderligere skade forårsaget af forsinkelse i henhold til bestemmelserne i artikel 15.4.  

9.5 Nægtelse af boarding 

9.5.1 For at kunne have plads til så mange passagerer som muligt og baseret på erfaringen om, at et antal 

rejsende ikke dukker op til den flyvningen, de har en reservation til, vil vi eventuelt angive, at der er plads 

udover flyets kapacitet (også kaldet "overbooking"). Vi og de fleste andre flyselskaber opererer med 

kompensationsordninger for passagerer med bekræftede reservationer, som uretmæssigt nægtes boarding 

på grund af manglende pladser. Vi vil gøre alt for at sørge for plads til alle bekræftede reservationer. Når 

passagerer udvælges til ombooking, søger vi først frivillige, som er villige til at afgive deres reservation, med 

forbehold for sikkerhedsmæssige og/eller driftsmæssige begrænsninger i den pågældende lufthavn.  

9.5.2 Hvis du er indehaver af en bekræftet reservation på en bestemt flyvning, og du nægtes boarding eller 

bliver nedgraderet udelukkende på grund af overbooking, har du ret til kompensation for nægtelse af 

boarding eller nedgradering i overensstemmelse med gældende lov vedrørende disse to tilfælde. For rejser 

indenfor EU og fra et ikke-EU-land til EU er gældende lov Forordning (EF) 261/2004.  

9.5.3 I tilfælde af nægtet boarding vil vi i tillæg til kompensation herfor dække omkostninger indenfor 

rimelighedens grænser til assistance (telefonopkald, forfriskninger/måltider og indlogering) indtil næste 

mulige afgang. Derudover vil bestemmelser vedrørende din ret til hjælp i uregelmæssige situationer som 

beskrevet i artikel 9.4 være gældende for tilfælde af nægtet boarding og/eller nedgradering.  
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Artikel 10: Refunderinger 

10.1 Hvem vil få refunderingen?  

10.1.1 Vi refunderer en billet eller en ubrugt del af den i overensstemmelse med gældende prisregler eller 

tariffer som følger:  

10.1.2 Med mindre andet er angivet i denne artikel vil vi have ret til at refundere enten den person, som er 

nævnt på billetten eller den person, der har betalt for billetten ved fremlæggelse af tilfredsstillende bevis af 

en sådan betaling.  

10.1.3 Hvis en billet er betalt af en person, som er en anden end den, som står nævnt på billetten, og 

billetten angiver, at der er en begrænsning af refundering, refunderer vi kun den person, som har betalt for 

billetten eller til den persons ordre.  

10.2 Tvungne refunderinger  

10.2.1 Hvis du har ret til en refundering i overensstemmelse med artikel 9, vil refunderingsbeløbet være:  

10.2.1.1 et beløb svarende til den betalte pris, hvis ingen dele af billetten er blevet brugt;  

10.2.1.2 hvis en del af billetten er blevet brugt, vil refunderingen blive udregnet i overensstemmelse med 

gældende love og vil ikke være mindre end forskellen mellem den betalte pris og den gældende pris for en 

rejse mellem de steder, som billetten er blevet anvendt til.  

10.3 Frivillige refunderinger  

10.3.1.1 Undtagen i tilfælde af en ikke-refunderbar billet, hvis ingen dele af billetten er brugt, et beløb 

svarende til den betalte pris, fratrukket rimelige service- eller aflysningsgebyrer;  

10.3.1.2 Undtagen i tilfælde af en ikke-refunderbar billet, hvis en del af billetten er brugt, vil refunderingen 

være et beløb svarende til forskellen mellem den betalte pris og den gældende pris for en rejse mellem de 

steder, billetten er blevet anvendt til, fratrukket rimelige service- eller aflysningsgebyrer.  

10.5 Ret til at nægte refundering 

10.5.1 Vi kan afvise en refundering, når der ansøges om refundering efter udløb af billettens gyldighed.  

10.5.2 Vi kan afvise en refundering af en billet, som er blevet præsenteret for os eller en statslig myndighed 

som bevis for intention om at forlade landet, med mindre du kan bevise til vores tilfredsstillelse, at du har 

lov til at blive i landet, eller at du vil forlade landet med et andet flyselskab eller et andet transportmiddel.  

10.6 Valuta  

Alle refunderinger vil være underlagt love, regler eller forordninger i det land, hvor billetten oprindeligt 

blev købt og i det land, hvor refunderingen finder sted. I henhold til forudgående bestemmelse vil 

refunderinger blive udført på samme måde og i samme valuta, som billetten blev betalt med.  

10.7 Hvem refunderer billetten? Frivillige refunderinger udføres kun af det flyselskab, som oprindeligt 

udstedte billetten eller dets autoriserede agenter.  

 

Artikel 11: Opførsel ombord på flyet 

11.1 Generelt  

Hvis din opførsel ombord på flyet efter vores rimelige opfattelse bringer flyet eller personer eller ejendele 

om bord i fare, eller hvis du forhindrer besætningen i at udføre deres pligt, eller hvis du ikke formår at 

overholde besætningens instruktioner inklusive men ikke begrænset til instruktioner vedrørende rygning, 

indtagelse af alkohol eller stoffer, eller hvis du opfører dig på en måde, som medfører gener, ulejlighed, 

skade eller kvæstelser af andre passagerer eller besætningen, vil vi tage de forholdsregler, som vi mener 
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med rimelig grund er nødvendige for at forhindre en fortsættelse af en sådan opførsel, inklusive 

tilbageholdelse. Du kan blive sat af flyet og nægtet fortsat transport og kan blive retsforfulgt for 

lovovertrædelser begået om bord på flyet. Derudover skal du betale erstatning til os for omkostninger 

og/eller skader, som vi må afholde i forbindelse med en sådan opførsel fra din side.  

11.2 Elektroniske enheder 

Om bord på flyet kan vi af sikkerhedsgrunde forbyde eller begrænse driften af elektronisk udstyr, inklusive 

men ikke begrænset til mobiltelefoner, bærbare computere, bærbare optagere, bærbare radioer, cd-

afspillere, elektroniske spil eller sendeenheder, inklusive radiostyret legetøj, walkie-talkier eller andre 

elektroniske personlige enheder. Høreapparater og hjertepacemaker er tilladt.  

 

Artikel 12: Arrangement af ekstra tjenester 

12.1 Generelt  

Hvis vi aftaler arrangementer for dig med en tredjepart, som skal yde anden service end lufttransport, eller 

hvis vi udsteder en billet eller en værdikupon, som vedrører transport eller tjenester (andre end 

lufttransport), som ydes af en tredjepart, såsom hotelreservationer eller billeje, optræder vi udelukkende 

som din agent. Under sådanne omstændigheder er det tredjepartstjenesteleverandørens vilkår og 

betingelser, der er gældende. Vi har intet ansvar overfor dig for sådanne arrangementer eller for nogen 

handling eller udeladelse i tilvejebringelsen eller manglende tilvejebringelse af sådanne ekstra tjenester, 

undtaget ansvar for forsømmelighed fra vores side i indgåelsen af sådanne arrangementer, hvor et sådant 

ansvar for os skal være underlagt og begrænset af bestemmelserne i artikel 15.  

12.2 Transport på jorden  

Hvis vi også yder transport til dig på jorden, kan andre betingelser gælde for denne transport.  

 

Artikel 13: Administrative formaliteter 
13.1 Generelt  

13.1.1 Du er ansvarlig for at tilvejebringe alle påkrævede rejsedokumenter og visa samt for at sørge for at 

overholde alle love, regler og forordninger, krav og rejsekrav i de lande, som der flyves fra, til eller som du 

er i transit i. 13.1.2 Vi er ikke ansvarlige for konsekvenserne for en passager, der ikke sørger for at 

tilvejebringe sådanne dokumenter eller visa eller at overholde sådanne love, regler, forordninger, krav, 

regler eller instruktioner.  

13.2 Rejsedokumenter  

Før rejsen skal du fremlægge alle udrejse-, indrejse- og sundhedsdokumenter samt dokumenter af anden 

art påkrævet ved lov, regel eller forordning i de berørte lande og give os mulighed for at tage kopier heraf. 

Vi forbeholder os ret til at nægte transport, hvis du ikke overholder disse krav, eller hvis dine 

rejsedokumenter ikke ser ud til at være i orden, eller hvis du ikke giver os lov til at tage kopier heraf.  

13.3 Nægtelse af indrejse  

Hvis du bliver nægtet indrejse i et land, er du ansvarlig for at betale bøder eller gebyrer, som pålægges os af 

den vedkommende regering, samt omkostninger for transport ud af det pågældende land. Vi vil ikke 

refundere prisen for transport til stedet, hvor du er blevet afvist eller nægtet indrejse.  
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13.4 Passageren er ansvarlig for bøder, tilbageholdelsesomkostninger osv. 

Hvis vi pålægges at betale en bøde eller straf eller er nødt til at afholde udgifter på grund af din manglende 

overholdelse af love, regler, krav eller andre rejsekrav i de vedkommende lande eller din manglende evne 

til at fremvise de påkrævede dokumenter, skal du på forlangende refundere os ethvert betalt beløb eller 

omkostning, der pålægges os, med mindre den pålagte udgift opstår på grund af vores forsømmelighed. Vi 

kan i forbindelse med en sådan betaling eller udgift anvende værdien af en ubenyttet transport på din billet 

eller økonomiske midler, der tilhører dig, men som er i vores besiddelse.  

13.5 Toldinspektion  

Hvis påkrævet skal du overvære inspektionen af din bagage af toldmyndigheder eller anden statslig 

myndighed. Vi er ikke ansvarlige overfor dig for tab eller skade, som du lider i løbet af en sådan inspektion 

eller ved din manglende overholdelse af dette krav.  

13.6 Sikkerhedsinspektion  

Du skal underkaste dig ethvert sikkerhedstjek af offentlige myndigheder, lufthavnsmyndigheder, 

flyselskaber eller af os.  

 

Artikel 15: Ansvar 

15.1. Med mindre andet er angivet heri, er transport i medfør af disse betingelser underlagt 

bestemmelserne i forhold til ansvar, som fastlagt af konventionen, selv hvor en sådan transport ikke er 

international transport, hvor konventionen træder i kraft automatisk.  

15.1.1(a) Ethvert ansvar, som vi har for skade, vil blive reduceret i overensstemmelse med gældende lov 

ved forsømmelighed fra din side, som forårsager eller bidrager til skaden.  

15.1.2(b) Vi vil kun være ansvarlige for skade, der opstår under transport på flyvninger eller delflyvninger, 

hvor vores flyselskabskode (6I) optræder i flyselskabsfeltet på billetten for den flyvning eller delflyvning 

og/eller for den flyvning eller delflyvning, som flyves af os. Hvis et andet flyselskab udfører flyvningen, har 

du ret til at sende en klage eller et erstatningskrav mod enten os eller det andet flyselskab. Med hensyn til 

indchecket bagage kan du rejse et krav mod enten det første eller sidste flyselskab.  

15.1.3(c) Vi er ikke ansvarlige for skade, som opstår fra vores overholdelse af gældende love eller statslige 

regler eller fra din manglende overholdelse af samme.  

15.1.4(d) Hvis vi er ansvarlige overfor dig i overensstemmelse med konventionen, er vores ansvar 

begrænset til erstatning for dokumenterede tab.  
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15.1.5(e) Vi er ikke ansvarlige for sygdom, skade eller handicap, inklusive dødsfald, som kan tilskrives din 

alder, mentale eller fysiske tilstand eller for forværringen af disse, med mindre denne tilstand eller 

forværring er opstået på grund af et uheld, som er sket om bord på flyet eller i løbet af på- eller udstigning.  

15.1.6(f) Vores ansvar er betinget af, at du tilvejebringer relevant dokumentation, herunder hvor det er 

relevant, dokumenteret købsbevis, inklusive dato og pris for købet. I tilfælde af ansvar for bagage vil en 

værdiforringelse blive fratrukket.  

15.1.7(g) Transportkontrakten, inklusive disse betingelser for transport og udelukkelse eller begrænsning af 

ansvar, gælder for vores autoriserede agenter, embedsmænd, medarbejdere og repræsentanter i samme 

udstrækning som for os. Det samlede beløb til udbetaling fra os og fra sådanne autoriserede agenter, 

embedsmænd, medarbejdere og repræsentanter ikke overstiger beløbet for vores egen hæftelse, hvis der 
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er nogen.  

15.2 Bagage 

15.2.1 Vi er ikke ansvarlige for skade på ikke-indchecket bagage, med mindre en sådan skade opstår på 

grund af forsømmelighed fra vores side.  

15.2.2 Undtaget i tilfælde af en handling eller forglemmelse udført med henblik på at forårsage skade eller 

udført på hensynsløs vis vel vidende, at der ville opstå en skade, er vores ansvar i tilfælde af skade på 

bagage begrænset til 1131 SDR per passager. 

15.2.3 Hvis værdien af din indcheckede bagage overstiger vores maksimale hæftelse, skal du informere os 

herom ved indcheckning eller sikre, at den indcheckede bagage er fuldt forsikret inden rejsen.  

15.2.4 Hvis din bagage forårsager skade på andre personer eller ejendele, inklusive vores ejendele, vil du 

være ansvarlige for sådanne skader. Vi vil ikke være ansvarlige overfor dig for skader forårsaget af din 

bagage, men mindre vi har udvist forsømmelighed.  

15.2.5 Vi er på ingen måde ansvarlige for tab, forsinkelse eller skade på indchecket bagage med hensyn til 

artikler, som ikke er tilladt i indchecket bagage i henhold til artikel 8.3.1-8.3.4.  

15.2.6. Vi er på ingen måde ansvarlige for tab, forsinkelse eller skade på artikler, som ikke er tilladt i 

indchecket bagage i henhold til artikel 8.3.1-8.3.3 i det omfang, at tabet, forsinkelsen eller skaden er et 

resultat af en iboende fejl af, kvalitet af eller mangel ved den indcheckede bagage.  

15.2.7 Vi er på ingen måde ansvarlige for kosmetiske og/eller overfladiske skader på bagagen som resultat 

af normalt slitage i løbet af transporten.  

15.3 Personlig skade osv.  

15.3.1 Undtaget som nævnt i art.  

15.3.2, er vores ansvar i tilfælde af dødsfald eller kvæstelse af en passager ikke underlagt en økonomisk 

grænse, uanset om en sådan er defineret af lov, konventionen eller på anden måde.  
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15.3.2 I tilfælde af dødsfald eller kvæstelse af en passager er vi ikke ansvarlige for skade udover 113100 

SDR per passager, hvor vi kan bevise, at skaden ikke skyldtes forsømmelighed eller anden forkert handling 

eller forglemmelse af os eller vores embedsmænd eller agenter; eller hvis en sådan skade udelukkende 

skyldes forsømmelighed eller anden forkert handling eller forglemmelse af en tredjepart.  

15.3.3 Artikel 15.3.1 og 15.3.2 vil ikke være gældende med hensyn til krav fra offentlig socialsikring eller 

tilsvarende myndigheder. Vi kompenserer dig eller personer, du forsørger, for skadeserstatning udover 

betalinger, der modtages fra offentlig socialsikring eller tilsvarende myndighed.  

15.3.4 Intet heri skal anses at påvirke vores rettigheder med hensyn til krav, der rejses af, på vegne af eller 

vedrørende en person, som med vilje har forårsaget skade, hvilket har resulteret i din død, kvæstelse eller 

anden kropslig skade.  

15.3.5 Vi vil med det samme og under alle omstændigheder ikke senere end femten (15) dage efter at 

identiteten af den person, der har ret til kompensation, er blevet fastslået, foretage forudbetalinger som 

nødvendigt for at imødekomme akutte økonomiske behov på et grundlag, der svarer til den tort, der lides. 

Uden skadevirkning på ovenstående vil en forudbetaling i tilfælde af dødsfald ikke være mindre end 16000 

SDR i EURO per passager. En forudbetaling udgør ingen anerkendelse af ansvar og vil kunne blive 

modregnet i efterfølgende beløb, som udbetales på baggrund af vores ansvar, men vil ikke skulle betales 

tilbage, undtaget: (i) i tilfælde, hvor vi kan bevise, at skaden er forårsaget af forsømmelighed af den 

kvæstede eller afdøde passager, eller (ii) under omstændigheder, hvor det efterfølgende er bevist, at den 

person, som modtog forudbetalingen, forårsagede eller bidrog til skaden ved forsømmelighed eller ikke var 
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den person, der var berettiget til kompensation.  

15.3.6 Vi har på ethvert tidspunkt tilstrækkelig ansvarsforsikring (passage/tredjepart) til at imødegå 

lovmæssige krav.  

15.4 Forsinkelse  

15.4.1 I tillæg til vores forpligtelse som beskrevet i artikel 9, hvis vi har forårsaget en forsinkelse for dig 

og/eller din indcheckede bagage under lufttransporten, vil vi kun være ansvarlige for skade forårsaget af 

forsinkelsen, hvis vi og vores embedsmænd og agenter (såsom for eksempel madleverandører og 

handlingsagenter på jorden) ikke har foretaget alle nødvendige forholdsregler for at undgå skaden. Hvis det 

var umuligt for os og vores embedsmænd og agenter at foretage sådanne forholdsregler, er vi ikke 

ansvarlige for skade forårsaget af forsinkelse. Hvis vi er ansvarlige for skade forårsaget af forsinkelse, er 

vores ansvar for sådan skade begrænset som følger:  

15.4.1.1 For skade forårsaget af forsinkelse i transporten af passagerer er vores hæftelse begrænset til 

4694 SDR for hver passager.  

15.4.1.2 For skade forårsaget af forsinkelse i transporten af bagage er vores hæftelse begrænset til 1131 

SDR for hver passager.  

 

Artikel 16: Ændringer 

Vores betingelser kan kun ændres skriftligt af os.  

 

Artikel 17: Tidsbegrænsning af krav og sagsanlæg 

17.1 Meddelelse om krav  

Accept af bagagen af indehaveren af bagagekvitteringen uden klage er tilstrækkeligt bevis for, at bagagen 

er leveret i god tilstand og i overensstemmelse med kontrakten om transport, med mindre du beviser 

andet.  

Hvis du ønsker at fremsætte et krav eller lægge sag an vedrørende skade på indchecket bagage, skal du give 

os besked herom, så snart du opdager skaden, og mindst indenfor syv (7) dage efter modtagelse af 

bagagen. Hvis du ønsker at fremsætte et krav eller lægge sag an vedrørende forsinkelse af indchecket 

bagage, skal du give os besked herom indenfor enogtyve (21) dage fra den dato, hvor bagagen blev 

overdraget til dig. Enhver meddelelse af denne slags skal være skriftlig.  

17.2 Forældelse af sagsanlæg  

Enhver ret til erstatning i overensstemmelse med konventionen går tabt, hvis der ikke lægges sag an 

indenfor 120 dage fra datoen for ankomst til destinationen eller fra datoen for flyets planlagte ankomst 

eller på datoen, hvor transporten ophørte.  

Alle andre sagsanlæg inklusive sagsanlæg vedrørende passagerers rettigheder i henhold til Forordning (EF) 

261/2004 forældes i henhold til national lov.  

Metoden for udregning af forældelsesperioden fastsættes af domstolen, hvor sagen indbringes.   
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Artikel 18: Andre betingelser 

Transport af dig og din bagage ydes også i overensstemmelse med visse andre regler og betingelser, der 

gælder eller er anvendt af os i forhold til driftsmæssig sikkerhed, rettidighed og passagerernes komfort. 

Disse til enhver tid gældende regler og betingelser er vigtige. De vedrører blandt andet: transport af 

uledsagede mindreårige, handicappede personer, gravide, syge passagerer, begrænsninger i brug af 

elektroniske enheder og genstande, transport visse farlige artikler, forbud mod rygning og indtagelse af 

alkoholiske drikkevarer om bord, som ikke er blevet serveret/solgt af vores kabinepersonale. 

 


