
 

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 

 

 
 

K E N D E L S E 
  

i sag nr. 20-1757  
 

afsagt den 5. marts 2021 
 

****************************** 
 
KLAGER [person1]    (2 personer) 
 [adresse1] 
 [by1] 
 
REJSEARRANGØR [Rejsearrangøren] 
 
REJSEMÅL Operarejse. ”Tallinn med opera eller ballet”, Tallinn, Estland.  
 26.3.-29.3.2020. 
 
PRIS I alt 8.033 kr. (inkl. indtjekket bagage) 
 
KLAGEN ANGÅR Tilbagebetaling af rejsens pris, i stedet for et tilgodehavende-

bevis, ved rejsearrangørens opsigelse af aftalen om pakkerej-
sen. 

 
KRAV Rejsens pris udbetalt i stedet for et tilgodehavendebevis. 
 Rejsearrangøren har inden ankenævnsbehandlingen udstedt et 

tilgodehavendebevis til klageren på 8.033 kr. 
 
KLAGEGEBYR 30. juni 2020 
 
SAGEN FULDT OPLYST 27. januar 2021 
 

****************************** 
 

Ankenævnets afgørelse 
 
[Rejsearrangøren] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 8.033 kr. til 
klageren [person1] samt renter fra den 24. maj 2020. Kravet forrentes med en årlig rente 
svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågæl-
dende år med et tillæg på 8 %. 
 
Endvidere skal [Rejsearrangøren] inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på 
1.500 kr. plus moms, i alt 1.875 kr. til Ankenævnet. 
 
Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren. 
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Sagsfremstilling 
 
Klageren købte den 21. januar 2020 på rejsearrangørens hjemmeside en operarejse ”Tallinn 
med opera eller ballet” til Tallinn, Estland, for to personer for perioden fra torsdag den 26. 
marts til søndag den 29. marts 2020 med indkvartering i dobbeltværelse på hotel Kentmanni. 
Med morgenmad samt billetter til balletten ”Anna Karenina” fredag den 27. marts 2020 og til 
operaen ”Zarens Brud” lørdag den 28. marts 2020. 
 
Den 5. marts 2020 tilkøbte klageren check-in service og pladsreservation hos rejsearrangøren. 
 
 
I klageskemaet til Pakkerejse-Ankenævnet gør klageren gældende, at ”Den 14.3.2020 aflyser 
[Rejsearrangøren] vores rejse pga. Udenrigsministeriets udmelding. 
De oplyser, at vi skal have pengene retur af vores afbestillingsforsikringsselskab, hvilket vi 
forsøger, men de mener, at vi skal have pengene retur af rejseselskabet. Da vi efterfølgende 
kontakter rejsebureauet, meddeler de, at de vil give os et tilgodehavende på en rejse på belø-
bet, der gælder i 2 år. Det accepterer vi i første omgang, da vi ellers tror pengene er tabt. 
Senere bliver vi opmærksom på, at selskabet skulle have tilbudt os pengene retur eller et tilgo-
dehaver-bevis - og skriver derfor til dem og anmoder om kontant retur af rejsens pris. 
De bliver noget fornærmet og fastholder at vi har accepteret tilgodehaver-beviset, men glem-
mer at vi aldrig har fået det alternative tilbud om penge retur. Da vi insisterer på pengene, be-
der jeg dem sende mig en klagevejledning, men denne mail svarer de ikke på, og jeg har ikke 
hørt fra dem siden.” 
 
 
I mail af 14. marts 2020, kl. 12.56, til klageren anfører rejsearrangøren bl.a.: 
 

”… 
Vi bekræfter at jeres rejse til Tallinn 26. - 29.3 inkl. opera er annulleret pga. Udenrigsmi-
nisteriets udmelding om at alle unødvendige rejser til udlandet frarådes frem til 13. april 
2020.  
I har betalt i alt kr. 7.733, jævnfør faktura 2020/[…] + tilkøb kr. 300 jævnfør faktura 
2020/[…] i alt kr. 8.033  
Vi kan få flyskatter tilbage, som vi vil refundere til dig. Der er ca. 30 euro pr. person. 
…” 

 
I mail af 14. marts 2020, kl. 13.13, til rejsearrangøren anfører klageren bl.a.: 
 

”… 
Blot for at være sikker: Refunderer I de 8.033 kr? 
…” 

 
I mail af 14. marts 2020, kl. 14.43, til klageren anfører rejsearrangøren endvidere: 
 

”… 
Nej det er jeres forsikringsselskab som skal refundere kr. 8.033. 
…” 
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I mail af 14. marts 2020, kl. 15.49, til rejsearrangøren anfører klageren endvidere: 
 

”… 
Lidt underligt, da det ifølge forsikring og pensions oplysning er jer, der skal betale pen-
gene retur for en pakkerejse. 
…” 

 
I mail af 14. marts 2020, kl. 16.13, til klageren anfører rejsearrangøren yderligere: 
 

”… 
Du skrev til mig at du havde været i dialog med dit forsikringsselskab og forstod det der-
for som om at de ville dække. 
Men ellers har vi en aftale om at hvis din forsikring ikke dækker flytter vi turen til en an-
den dato og overfører hele værdien af det I har indbetalt. 
…” 

 
I mail af 20. marts 2020 til rejsearrangøren anfører klageren yderligere: 
 

”… 
Vi har nu været i kontakt med forsikringsselskabet, der ikke vil dække beløbet for rejsen. 
Min mor er 86 – så vi har brug for en god margin ift coronavirussen for at kunne rejse 
igen. 
Vi vil meget gerne rejse senere og det er dejligt, at det hele kan udskydes.  
…” 

 
 
Klageren har nærmere begrundet sin klage i mail af 24. april 2020 til den indklagede rejsear-
rangør og gør yderligere gældende: 
 

”…  
Min bror, der er jurist sendte os dette link, der meget klart siger, at vi bør kunne få vores 
penge retur og ikke kun et tilgodehaverbevis.  
Vi vil derfor gerne bede om, at pengene for vores rejse returneres. 
…” 

 
I mail af 25. april 2020 til rejsearrangøren anfører klageren endvidere: 
 

”… 
Det er ikke en juridisk holdbar konklusion I drager.  
På det tidspunkt vi talte om alternativer oplyste I på intet tidspunkt muligheden for at få 
pengene retur som en af mulighederne.  
Det burde I have gjort.  
Der er derfor ikke indgået en aftale, da grundlaget/forudsætningerne for denne er bristet 
og i dette tilfælde er alle betingelserne for bristede forudsætninger opfyldt.  
Vi vil fortsat bede om at få pengene retur. 
…” 
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Klageren har yderligere begrundet klagen i mail af 26. april 2020 til rejsearrangøren og mail 
af 26. januar 2021 til Ankenævnet. 
 
 
Rejsearrangøren har inden ankenævnsbehandlingen udstedt et tilgodehavendebevis til klage-
ren på 8.033 kr., men klageren stiller sig ikke tilfreds hermed. 
 
Klageren kræver rejsens pris udbetalt i stedet for et tilgodehavendebevis. 
 
 
Rejsearrangøren gør i mail af 24. april 2020 til klageren bl.a. gældende: 
 

”…  
Vi har indgået en aftale som I har accepteret for over en måned siden, og det kan der ikke 
ændres på. 
…” 

 
I mail af 25. april 2020 til klageren gør rejsearrangøren endvidere gældende: 
 

”… 
Vi har hjulpet jer så mange gange gennem hele forløbet både før og efter denne frygtelige 
Corona situation, det vidner al vor korrespondance om.  
Og hvad værre er, så er der både på skrift og mundtlig aftalt at I ønskede at rejse til Tal-
linn på et senere tidspunkt, så vi kunne bare flytte rejsen. 
Det har aldrig været på tale at vi skulle refundere penge retur.  
Så det er chokerende at I nu prøver at løbe fra en aftale som I oven i købet var dybt tak-
nemmelig for - jævnfør jeres mail sendt til os den 20.3-20.  
Nedenstående vedhæfter jeg udsnit af vores korrespondance gennem marts måned:  
Af denne fremgår tydeligt at du/I er yderst tilfredse med hele processen og enig I at vi 
skal finde nogle nye datoer til efteråret, hvor I kan komme afsted. 
Det har aldrig været på tale at vi skulle refundere, kun jeres forsikring hvis det var muligt.  
Både skriftligt og mundtlig, har vi hele tiden haft en aftale om at hvis jeres forsikring 
ikke ville dække så ville vi flytte rejsen til et senere tidspunkt.  
Afslutningsvis af den mail vi sender til jer den 27.3 med det vedhæftede tilgodehavende-
bevis, fremgår det meget tydeligt at tilgodehavendebeviset erstatter og er til fuld og ende-
lig afregning for den aflyste rejse 26. - 29.3 - så det står ikke til at ændre.  
Så ud over det på alle områder er rystende at I prøver at løbe fra en aftale som er indgået 
både på skrift og mundtlig, så er aftalen altså også juridisk bindende. 
…” 

 
I mail af 23. december 2020 til Ankenævnet gør rejsearrangøren yderligere gældende: 
 

”…  
Det er falsk at klager oplyser at hun accepterer et tilgodehavendebevis i første omgang, 
"da pengene ellers er tabt". Klager har under hele processen været indforstået med at rejse 
senere på året eller når det blev muligt.  
… 
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Det er også falsk at klager anfører at hun pludselig bliver opmærksom på at vi skulle have 
tilbudt penge retur. Klager har under hele forløbet ønsket at rejse senere på året eller når 
det var muligt. Vi havde en klar aftale om at uanset om forsikringsselskabet dækkede den 
aflyste rejse eller ej ville vi arrangere rejsen senere på året eller når det var muligt.   
Det har aldrig været klagers ønske/krav at bare få penge retur.  
Vi havde mundtlige drøftelser med klager om Covid risikoen i starten af marts, hvor kla-
ger gav udtryk for hun følte sig utryg i forhold til Covid og muligt karantænekrav ved 
indrejse til Estland og hellere ville rejse senere på året, hvis muligt.  
Det var inden at UM frådede rejser til Europa og vi foreslog at klager selv forsøgte at an-
nullere rejen gennem eget forsikringsselskab, da klagers mor var i risikogruppen over 80.  
Vi ville så arrangere rejsen senere på året.  
Vi har løbende været i mundtlig dialog med klager omkring mulighederne og vi har haft 
en klar aftale om et gennemføre rejsen senere på året eller når det blev muligt uanset om 
klageres eget forsikringsselskab ville dække for rejsen eller ej. Det fremgår også af vor 
korrespondance 14.3, 20.3 og senest 25.4.  
Den 27.3 sender vi mail til klager med rejsetilgodehavendebeviset, hvor det fremgår at 
det er til fuld og endelig afregning for den aflyste rejse til Tallinn 26. - 29.3.  
Først en måned efter, den 24.4 modtager vi så en mail, hvor klagers bror tilsyneladende 
har overbevist klager om hun skal bryde sin aftale med [Rejsearrangøren] og kræve penge 
retur.  
… 
Vi kan derfor ikke imødekomme klages krav om tilbagebetaling og fastholder den gyl-
dige aftale vi har indgået med klager om at udstede rejsetilgodehavendebevis til fuld og 
endelig afregning for den aflyste rejse jævnfør vor mail 27.3 og fremsendte rejsetilgode-
havendebevis.  
Alternativt, kan vi ekstraordinært tilbyde refusion på 70% af rejsens samlede pris sva-
rende til kr. 5.623,10, således at vi som minimum får dækket vores tab/fortjeneste ved at 
ændre aftalen.  
Det er almindelig praksis for rejsebureauer at vi naturligvis ikke uden omkostninger kan 
ændre en aftale om at videreføre en rejse til en senere dato til pludselig i stedet at annul-
lere rejsen og tilbagebetale kunden det fulde beløb.  
Vi har aftaler med vore leverandører som sikrer at vi kan videreføre betalte services til 
disse når og hvis rejsen gennemføres på et senere tidspunkt helt eller delvis uden gebyrer 
/omkostninger, men det gælder naturligvis ikke hvis vi pludseligt annullerer vor aftale 
med leverandøren, så er det hele tabt.  
…” 

 
 
  



Side 6 af 6 

20-1757 

Ankenævnets afgørelse 
 
Rejsearrangøren har erkendt, at klagerens rejse ikke kunne gennemføres, og at rejsearrangøren 
derfor måtte opsige aftalen om pakkerejsen med klageren den 14. marts 2020. 
 
Rejsearrangøren findes ikke at have godtgjort, at parterne inden den 14. marts 2020 havde 
indgået aftale om at flytte rejsen til et senere tidspunkt. 
 
Uanset at rejsearrangøren og klageren indgik aftale om udstedelse af tilgodehavendebevis, 
finder Ankenævnet, at klageren har krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i 
henhold til aftalen, jf. lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementers § 20, stk. 2 og 
3. 
 
Klageren er derfor berettiget til tilbagebetaling af rejsens pris på 8.033 kr. 
 
Ankenævnet forudsætter herved, at klageren ikke benytter, og at rejsearrangøren annullerer, 
det af rejsearrangøren fremsendte tilgodehavendebevis. 
 
Ankenævnet skal henstille, at rejsearrangøren ved afvisning af en klagers krav giver klageren 
information om muligheden for at indbringe en sag for Pakkerejse-Ankenævnet i henhold til 
Forbrugerklagelovens § 4, stk. 2. 
 
Da klageren har fået medhold, skal rejsearrangøren betale sagsomkostninger til Ankenævnet, 
jf. vedtægternes § 27. 
 
Sagsomkostningsbeløbet fastsættes til 1.500 kr. plus moms, i alt 1.875 kr. 
 
Hvis beløbet ikke betales inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse, er der i medfør af 
§§ 10 og 11 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige udpantningsret herfor. 
 
Som følge heraf  

b e s t e m m e s: 
 
[Rejsearrangøren] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 8.033 kr. til 
klageren [person1] samt renter fra den 24. maj 2020. Kravet forrentes med en årlig rente sva-
rende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågældende 
år med et tillæg på 8 %. 
 
Endvidere skal [Rejsearrangøren] inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på 1.500 
kr. plus moms, i alt 1.875 kr. til Ankenævnet. 
 
Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren. 
 


