
 

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 

 

 
 
 

K E N D E L S E 
  

i sag nr. 20-983  
 

afsagt den 29. september 2020 
 

****************************** 
 
KLAGER [Klager]   (2 voksne/1 barn) 
 [Adresse1] 
 [By1] 
 
REJSEARRANGØR [Rejsearrangøren] 
 
REJSEMÅL Fodboldrejse. Barcelona, Spanien. 24.4.-27.4.2020. 
 
PRIS I alt 24.867 kr. – heraf indbetalt 12.434 kr.  
 
KLAGEN ANGÅR Manglende tilbagebetaling af det indbetalte beløb, da fod-

boldkampen mellem FC Barcelona og Atlético Madrid blev 
udsat på ubestemt tid og Spanien havde lukket for indrejse 
som følge af Covid-19. 

 
KRAV ”at få pengene tilbage” svarende til 12.433 kr. 
  
KLAGEGEBYR 21. april 2020 
 
SAGEN FULDT OPLYST 18. juni 2020 
 

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

Ankenævnets afgørelse 
 
[Rejsearrangøren] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 12.433 kr. til 
klageren [Klager] 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 20. februar 2020 på rejsearrangørens hjemmeside en fodboldrejse til Bar-
celona, Spanien, for tre personer for perioden fra fredag den 24. april til mandag den 27. april 
2020 med indkvartering i tripleværelse med opredning på Catalonia Castellnou Hotel. Med 
morgenmad og kategori 2 fodbilletter til fodboldkampen mellem FC Barcelona og Atlético 
Madrid søndag den 26. april 2020. 
 
Klageren havde indbetalt første rate af rejsens pris på 12.434 kr., hvilket rejsearrangøren be-
kræftede den 25. februar 2020. 
 
Restbeløbet på 12.433 kr. forfaldt ifølge aftalegrundlaget til betaling den 25. marts 2020. 
 
 
Klageren gør i klageskemaet til Pakkerejse-Ankenævnet gældende, at ”…rejseselskabet [Rej-
searrangøren] ikke refunderer pengene til mig. Da det erfares at [Rejsearrangøren] ikke har et 
produkt at sælge til os i og med at La Liga oplyser på deres hjemmeside den 23. marts at alle 
La Liga kampe er udsat på ubestemt tid. Samtidig er Spanien lukket ned på grund af corona 
virus, hvorfor det ikke er muligt at rejse til Spanien før landet lukker op igen.” 
 
 
På rejsearrangørens hjemmeside fremgår bl.a.: 
 

”…  
[Rejsearrangøren] tilbyder sportsrejser til flere af de allerstørste ligaer i Europa, Premier 
League, Serie A, La Liga er bare nogle af de ligaer til tilbyde ture til. Kan du ikke finde 
den ønskede kamp her på hjemmesiden, er du altid meget velkommen til at kontakte os, 
så vil vi meget gerne lave et tilbud til dig, uanset hold eller liga, i Europa.  
Udover fodboldrejser i Europa, tilbyder [Rejsearrangøren] også rejser til Formel 1 og til 
NFL, både til kampene i London og til gruppeture til udvalgte kampe USA. 
…” 

 
I artikel offentliggjort på hjemmesiden tv3sport.dk den 23. marts 2020 fremgår bl.a.: 
 

”… 
La Liga blev udskudt i to uger – nu udsættes den på ubestemt tid 
… 
De to bedste fodboldrækker i Spanien er nu suspenderet på ubestemt tid på grund af co-
ronavirusudbruddet.  
Det oplyser La Liga, der administrerer rækkerne, på sin hjemmeside.  
Tidligere var ligaen kun suspenderet i to uger plus en ikke afholdt landskampspause og 
stod i princippet til at blive genoptaget i weekenden 4. og 5. april, men det har ændret sig 
nu. 
- I overvågningskommissionen, der er nedsat af Det Spanske Fodboldforbund (RFEF) og 
La Liga, er der enighed om at suspendere de professionelle fodboldrækker, indtil myndig-
hederne og Spaniens regering vurderer, at de kan genoptages uden en helbredsrisiko, skri-
ver La Liga på sin hjemmeside. 
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Dermed følger La Liga op på lignende eksempler fra dansk og fransk fodbold, der også er 
sat på pause på ubestemt tid. 
La Liga-chef Javier Tebas vurderede i sidste uge, ifølge avisen Marca, at man skal frem 
til midten af maj, før der igen er gang i de europæiske ligaer. 
- Det er den tidsramme, vi har sat. Midten af maj. Så håber jeg, at vi er i gang igen med 
fodboldligaerne i Europa, sagde han. 
Han slog dog samtidig fast, at sikkerhedshensyn altid kommer i første række. 
- Når vi begynder igen, er det op til myndighederne i hvert enkelt land at bestemme. Hvis 
de kan garantere, at det er sikkert, så spiller vi. Hvis ikke, så spiller vi ikke, lød det fra Ja-
vier Tebas. 
Ved afbrydelsen var der afviklet 27 ud af de planlagte 38 spillerunder i den bedste span-
ske fodboldrække. 
…” 
 

I mail af 26. marts 2020, kl. 13.27, til klageren anfører rejsearrangøren bl.a.: 
 

”… 
Det er meget vigtigt for dig at du ikke overskrider betalingsfrister, så derfor beder vi dig 
om at indbetale 2. rate af din fodboldrejse.   
I købsaftalen står der at hvis du ikke overholder dine betalingsfrister så mister du dine ret-
tigheder.   
Det vil sige at hvis du ikke betaler rate 2 så mister du retten til at komme afsted på turen 
når den nye dato ligger fast eller mister retten til at få penge refunderet hvis kampen spil-
les med tomme tribuner eller på et tidspunkt hvor danskere ikke må rejse til England.   
…” 

 
I mail af 26. marts 2020, kl. 21.57, til rejsearrangøren anfører klageren bl.a.: 
 

”… 
Jeg vil gerne betale sidste rate når jeg ved hvornår eller hvis kampen bliver spillet. Spa-
nien er fuldstændig på røven lige nu og jeg har ikke lyst til smide flere penge i noget der 
virker fuldstændig usandsynligt at det bliver gennemført. Det ville klæde jer at i sendte 
pengene retur i stedet for. Så skal jeg med glæde bestille en ny rejse når det her om meget 
lang tid er overstået. 
…” 

 
I mail af 27. marts 2020 til klageren anfører rejsearrangøren endvidere: 
 

”… 
Når man laver et køb er man forpligtet til at betale begge rater.  
Hvis rate 2 ikke bliver betalt vil det blive indkrævet via inkasso og det er ingen af os inte-
resseret i.   
Den spanske sæson bliver sat i gang igen på et tidspunkt og så har I stadig en rejse.  
Vi køber et nyt fly til jer på de tidspunkter I ønsker. (betaler vi)  
I har stadig overnatninger og fodboldbilletterne til gode hos vores spanske partnere.   
Så jeg vil opfordre dig kraftigt til at betale jeres regning 2 nu.  
I så fald kampen spilles uden tilskuere eller kampen ender med at blive aflyst får man 
sine penge retur.   
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…” 
 
I mail af 31. marts 2020 kl. 9.39 til klageren anfører rejsearrangøren yderligere: 
 

”… 
Indbetaler du ikke senest fredag det sidste beløb, så har du ikke overholdt købsaftalen og 
det er jf. vores vilkår det samme som en afbestilling. Ved en afbestilling, så skal vi for-
søge og dække tabet mest muligt, men det er ikke muligt at få penge tilbage for, så dine 
penge vil blive brugt til at dække tabet for os, og det beløb som er over det du har betalt 
vil blive opkrævet via inkasso eller retssag hvor der vil blive lagt yderligere udgifter på 
din regning. 
…” 

 
I mail af 31. marts 2020 kl. 10.58 til rejsearrangøren anfører klageren yderligere: 
 

”… 
Når i har en ny dato og en ny rejse klar til os, betaler jeg resten af beløbet. 
…” 

 
I mail af 31. marts 2020, kl. 17.24, til rejsearrangøren anfører klageren endelig: 
 

”… 
I har misligholdt jeres aftale. Der findes ingen ny. 
…” 
 

 
Klageren har nærmere begrundet sin klage i mail af 4. april 2020 til den indklagede rejsear-
rangør og gør yderligere gældende: 
 

”…  
Vi havde bestilt en pakkerejse for tre til Barcelona den 24.-27. april 2020. Udenrigsmini-
steriet fraråder i øjeblikket alle rejser til Spanien, hvilket også vil gøre sig gældende i den 
føromtalte rejseperiode. Når dette er tilfældet kan vi ud fra lovgivningen forstå at vi fak-
tisk har krav på alle de indbetalte penge retur. Om dette først kommer til at ske, når uden-
rigsministeriet officielt har forlænget den periode hvor de fraråder rejse til Spanien, vil 
for os være fuldt ud acceptabelt.  
… 
Vi blev bedt om at betale 2. rate for vores rejse på et tidspunkt hvor rejsen er direkte 
umuliggjort, og hvor vi befinder os i en force majeure situation. Vi skrev til [medarbejde-
ren], at vi var villige til at betale 2. rate én måned før afrejse, hvilket var den aftale vi 
havde indgået. Den fodboldkamp vi skulle have været nede for at se er imidlertid udsat på 
ubestemt tid, og vi har ikke kunne få en mulig dato for hvornår rejsen eventuelt ville 
kunne foregå. Vi har derfor valgt ikke at indbetale 2. rate før én måned inden afrejse.  
… 
Vi har fuld forståelse for, at den aktuelle unikke situation kan være vanskelig for rejse-
branchen som helhed, men vi har logisk nok ingen intention om at indbetale yderligere 
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12.500 kroner, når vi end ikke kan få en dato for hvornår rejsen kan afvikles eller en ga-
ranti herfor. Vores primære bekymring i forhold til yderligere indbetaling går på at alle 
vores penge vil være gået tabt hvis jeres firma går konkurs.   
Vi håber derfor at du finder vores valg, om at nægte yderligere indbetaling før vi har en 
dato for rejsen, vores generelle forskrækkelse over den svært aggressive tone og de frem-
satte trusler, forståelig. Vi ønsker herved at rette en klage over det forløb vi har haft hos 
[Rejsearrangøren], i særdeleshed den ubehagelige og truende tone fremført af jeres med-
arbejder […].   
…” 

 
I mail af 1. maj 2020 til Ankenævnet anfører klageren endvidere: 
 

”… 
Først vil vi oplyse at pakkerejsen er valgt ud fra at vi ønskede at se fodboldkampen FC 
Barcelona – Atletico Madrid den 26.04.2020. Dette valg var alene styrende for valget af 
pakkerejsen.   
…” 

 
Klageren har yderligere begrundet klagen i mail af 8. april 2020 til rejsearrangøren og mails 
af 26. og 28. maj 2020 til Ankenævnet. 
 
 
Klageren kræver ”at få pengene tilbage”. 
 
 
Rejsearrangøren gør i mail af 4. april 2020 til klageren bl.a. gældende: 
 

”…  
Som vi har skrevet tidligere så kommer vi ikke med flere kommentarer til jer, da vi har 
forklaret jer alt omkring lovgivningen og de ting i selv har godkendt. Jeres rejse er nu af-
bestilt af os, da i ikke har overholdt købsaftalen, så i har ikke en nogen rejse hos os mere.  
…” 

 
I mail af 14. maj 2020 til Ankenævnet gør rejsearrangøren yderligere gældende: 
 

”…  
Bureauets generelle betingelser herunder oplyse, hvorledes klageren på bestillingstids-
punktet er gjort bekendt med disse. Disse findes på dette link, https://www.[Rejsearran-
gøren].dk/info/rejsevilkaar/ og disse har kunden godkendt ved at klikke flueben ved det 
på bestillingstidspunktet hvilket kan bevises via IP adresse.  
Vi har ikke yderligere kommentarer til denne rejse, men fastholder at ligaen den 23. 
marts blev udskudt, men ikke aflyst. Ingen kunne på det tidspunkt vide om denne kamp 
stadig ville blive spillet den 26. april og da der på betalingstidspunktet for kunden (25 
marts) heller ikke var frarådet rejser til Spanien i rejseperioden mener vi at rejsen var 
gældende. 
Kunden har selv ønsket ikke og betale og dermed brudt købsaftalen jf. 1.4.3 i vores rejse-
vilkår som giver os retten til at ophæve aftalen og bruge det indbetalte beløb til at dække 
omkostninger ved rejsen. 
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…” 
Rejsearrangøren har yderligere kommenteret klagen i mail af 8. april 2020 til klageren og 
mails af 26., 28. maj og 10. juli 2020 til Ankenævnet. 
 
Klageren har i mail af 9. juli 2020 til Ankenævnet kommenteret sagen og anfører yderligere: 
 

”… 
Da La Liga bliver udsat på ubestemt tid, opfatter vi at rejse selskabet ikke kan levere den 
vare vi havde købt. 
…” 

 
 
Ankenævnets afgørelse 
 
Det er ubestridt, at den spanske liga den 23. marts 2020, pga.  Coronavirus (Covid-19), blev 
udskudt på ubestemt tid. 
 
Da rejsearrangøren i den efterfølgende mailkorrespondance vedrørende klagerens slutbetaling 
af rejsen oplyste klageren om, at rejse ville blive gennemført, når den nye dato for fodbold-
kampen lå fast, og at rejsearrangøren ville købe nye flybilletter, finder Ankenævnet, at klage-
ren med rette havde fået forståelsen af, at fodboldkampen mellem FC Barcelona og Atlético 
Madrid ikke ville blive afholdt søndag den 26. april 2020, som planlagt. 
 
Efter Ankenævnets opfattelse er en ændring i tidspunktet for opholdet eller afholdelse af fod-
boldkampen på et andet tidspunkt end det oprindeligt planlagte tidspunkt, en væsentlig æn-
dring af rejseydelsernes væsentligste kendetegn, jf. Lov om pakkerejser og sammensatte rej-
searrangementers § 18 jf. § 6, stk. 1, nr. 1 og 5. 
 
Ankenævnet finder herefter, at klageren har været berettiget til at hæve aftalen og få tilbage-
betalt samtlige indbetalte beløb. Den omstændighed, at klageren ikke havde foretaget slutbe-
taling af rejsen, kan ikke føre til et andet resultat. 
 
Klageren er derfor berettiget til tilbagebetaling af 12.433 kr. 
 
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. 
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Som følge heraf  
 

b e s t e m m e s: 
 
[Rejsearrangøren] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 12.433 kr. til 
klageren [Klager] 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. 
 
 

 
 


