
 

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 

 

 
 
 

K E N D E L S E 
  

i sag nr. 20-2328  
 

afsagt den 27. august 2021 
 

****************************** 
 
KLAGER [person1]    (2 personer) 
 [adresse1] 
 [by1] 
 
REJSEARRANGØR [Rejsearrangøren] 
 
REJSEMÅL Rundrejse. Californien og Nevada, USA. 28.4.-13.5.2020. 
 
PRIS I alt 36.835 kr. 
 
KLAGEN ANGÅR Tilbagebetaling af rejsens pris, i stedet for et tilgodebevis, 

ved rejsearrangørens opsigelse af aftalen om pakkerejsen. 
 
KRAV Rejsens pris udbetalt i stedet for et tilgodebevis. 
 
 Rejsearrangøren har inden ankenævnsbehandlingen udstedt et 

tilgodebevis til klageren på 40.518 kr. svarende til rejsens 
pris + 10 %. 

 
KLAGEGEBYR 29. juli 2020 
 
SAGEN FULDT OPLYST 7. juni 2021 
 

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

Ankenævnets afgørelse 
 
[Rejsearrangøren] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 36.835 kr. til 
klageren [person1] samt renter fra den 21. april 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 17. juli 2019 ved telefonisk henvendelse til rejsearrangøren en rundrejse 
til Californien og Nevada, USA, for to personer for perioden fra tirsdag den 28. april til ons-
dag den 13. maj 2020 med indkvartering og leje af bil i henhold til rejsetilbud. Uden pension. 
 
 
I klageskemaet til Pakkerejse-Ankenævnet gør klageren gældende, at ”Min rejse er blevet af-
lyst på grund COVID19. Rejsebureau har lavet et tilgodebevis til mig. Jeg ønsker mine penge 
retur”. 
 
 
I mail af 7. april 2020 til klageren anfører rejsearrangøren bl.a.: 
 

”…  
Mandag d. 6. april har Udenrigsministeriet (UM) valgt at forlænge de nuværende rejsere-
striktioner, så de nu fraråder alle ikke-nødvendige rejser til hele verden til og med 10. maj 
2020. Dette vil komme til at påvirke din rejse.  
…” 

 
I mail af 2. juni 2020 til klageren anfører rejsearrangøren endvidere: 
 

”… 
Vi er glade for, at du har takket ja til et tilgodebevis, så vi kan arrangere en ny rejse til jer 
i fremtiden. 
Din oprindelige rejse er nu blevet annulleret, og værdien af rejsen + 10 % er overført til 
det vedhæftede tilgodebevis. 
Da jeres oprindelige rejse var planlagt med afrejse i perioden 13. april - 31. december 
2020, men blev aflyst pga. coronakrisen, er I dækket af Rejsegarantifonden. Dvs. hvis 
[Rejsearrangøren] skulle gå konkurs, vil I få det indbetalte beløb dækket af denne. 
…” 

 
Af ”Tilgodebevis” vedhæftet rejsearrangørens mail af 2. juni 2020 til klageren fremgår bl.a.: 
 

”… 
Tilgodebeviset kan ikke ombyttes, veksles til kontanter eller benyttes på en rejse, hvor 
der i forvejen er givet nedslag. Et ubenyttet tilgodebevis kan dog byttes til kontanter ul-
timo 2022. 
… 
Tilgodebeviset skal bruges inden udløb af 2022. 
…” 

 
I mail af 2. juni 2020 til rejsearrangøren anfører klageren yderligere: 
 

”… 
Jeg har den 5.5.2020 takket ja til et tilgodebevis. Hvis jeg ikke er interesseret i tilgodebe-
viset, hvordan skal jeg så forholde mig. Er der mulighed for, at få pengene retur. 
…” 
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Klageren har nærmere begrundet sin klage i mail af 3. juni 2020 til den indklagede rejsearran-
gør og gør yderligere gældende: 
 

”…  
Jeg har gennemgået hele mit forløb hos jer. Jeg mener faktisk ikke jeg er blevet vejledt 
ordentlig. 
Den 30.3.2020 sender jeg en mail til [medarbejder 1] for at høre hvordan jeg skulle for-
holde mig i forhold til min rejse. Jeg hører intet fra [medarbejder 1]. Den 29. april taler 
jeg med en kvinde (kan ikke huske hendes navn), hvor jeg telefonisk giver udtryk for, at 
jeg er interesseret i et tilgodebevis. Ved samtalen, bliver jeg lovet, at hun vil skrive til 
mig og informere mig om mine rettigheder hvis jeg siger ja til et tilgodebevis. 
Den 5.5.2020 taler jeg med [medarbejder 2] i telefonen. Han oplyser bl.a. at jeg vil få 
mine penge retur, hvis i går konkurs. Jeg oplyser, at jeg stadig er meget i tvivl, om jeg 
skal få lavet et tilgodebevis hos jer, med 10% rabat eller jeg vil have mine penge retur 
også bestille en ny rejse hos jer, når jeg blev lidt klogere på hvornår man måtte rejse igen 
og hvordan situationen er i USA. Han fortæller, at I tager imod bestillinger på rejser. Han 
lover at give min besked videre til jeres kundeservice, som så vil ringe til mig. Han oply-
ser endvidere hvis vi tager imod et tilgodebevis, kan I lave en ny rejse i maj 2020 med af-
rejse maj 2021. 
Den 2. juni 2020, modtager jeg en mail fra jeres kundeservice, hvor I oplyser mig, at jeg 
har et tilgodebevis hos jer. Jeg stiller forskellige spørgsmål, hvor i oplyser, at jeg kan få 
mine penge retur i slutningen af 2022. 
Jeg mener ikke, jeg har sagt endelig gyldig ja til at få et tilgodebevis hos jer, fordi jeg sta-
dig har været meget i tvivl og har afventet et telefonopkald fra jer, så jeg kunne få afkla-
ret nogle af de spørgsmål jeg havde. Jeg har aldrig modtaget en bekræftelse på, at jeg har 
sagt ja til et tilgodebevis og hvad det betyder. 
Jeg vil gerne have i ser på min sag. Jeg ønsker at få min penge retur kr. 36.835. Hvis I 
fastholder tilgodebeviset, vil jeg gerne have oplyst, hvor jeg kan klage over sagsforløbet. 
…” 

 
I mail af 15. juni 2020 til rejsearrangøren anfører klageren endvidere: 
 

”… 
Jeg er bl.a. ikke blevet informeret om, hvis jeg ikke bruger tilgodebeviset, at jeg først kan 
få mine penge tilbage i 2022. Jeg har afventet et opkald fra jer siden den 5.5.2020, fordi 
[medarbejder 2] ikke kunne svare på de spørgsmål jeg havde. Jeg oplyste også ved den 
samtale, at jeg var i tvivl, derfor skulle kundeservice ringe tilbage til mig. 
…” 

 
Klageren har yderligere begrundet klagen i mails af 8. april, 17. og 25. maj 2021 til Ankenæv-
net. 
 
 
Rejsearrangøren har inden ankenævnsbehandlingen udstedt et tilgodebevis til klageren på 
40.518 kr. svarende til rejsens pris + 10 %, men klageren stiller sig ikke tilfreds hermed. 
 
Klageren kræver rejsens pris udbetalt i stedet for et tilgodebevis. 
 



Side 4 af 5 

20-2328 

Rejsearrangøren gør i mail af 15. juni 2020 til klageren bl.a. gældende: 
 

”…  
Som du også selv skriver, så har du takket ja til et gavekort d. 5.5.  
Jeg har desværre ikke nogen dokumentation på andet, så det er desværre dette vi kan for-
holde os til. Jeg kan heller ikke forstå hvad du ikke er blevet oplyst om? 
Vi har allerede sendt al information omkring vores rejser ind til Rejsegarantifonden, hvil-
ket betyder at vi på nuværende tidspunkt ikke kan ændre dit tilgodebevis til penge. 
…” 

 
I mail af 23. marts 2021 til Ankenævnet gør rejsearrangøren yderligere gældende: 
 

”…  
Kunden har per telefon önskat ett tillgodebevis för sin resa. Vi har dessvärre inte någon 
skriftlig korrespondens på detta, men då kunden själv bekräftar i sin mail till oss 2 juni 
2020, att dem 5 maj 2020 har tackat ja till ett tillgodebevis är vi eniga i situationen. 
Kunden menar senare att dem inte har godkänt detta, vilket såklart låter väldigt märkligt 
då dem tidigare bekräftat att dem har tackat ja. 
Vi har dessvärre inte så mycket dokumentation på precis det här ärendet, men hon har 
ringt in och det enda bevis jag har på detta, är dessvärre en chat mellan oss medarbetare.  
…” 

 
Rejsearrangøren har yderligere kommenteret klagen i mail af 24. juni 2020 til klageren og 
mails af 8. juli 2020 og 25. maj 2021 til Ankenævnet. 
 
 
Ankenævnets afgørelse 
 
Rejsearrangøren har erkendt, at klagerens rejse ikke kunne gennemføres på rejsetidspunktet 
den 28. april 2020, da Udenrigsministeriet frarådede rejser til USA, og at rejsearrangøren der-
for måtte opsige aftalen om pakkerejsen med klageren. 
 
Da rejsearrangøren ikke har godtgjort, at klageren forud for udstedelsen af værdibeviset har 
fået oplysning om muligheden for tilbagebetaling af rejsens pris ved rejsearrangørens opsi-
gelse af aftalen efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementers § 20, stk. 2 og 
3, finder Ankenævnet, at klageren har krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i 
henhold til aftalen. 
 
Klageren er derfor berettiget til tilbagebetaling af rejsens pris på 36.835 kr. 
 
Ankenævnet forudsætter herved, at klageren ikke benytter, og at rejsearrangøren annullerer, 
det af rejsearrangøren fremsendte tilgodebevis. 
 
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. 
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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 36.835 kr. til 
klageren [person1] samt renter fra den 21. april 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. 
 
 


