
 

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 

2016/0196 

 

 

 

 

K E N D E L S E 
  

i sag nr. 2016/0196 

 

afsagt den 13. december 2016 

 

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

 

KLAGER [K]     (4 personer) 

   

 

 

 

SALGSBUREAU [B] 

   

ARRANGØR [B] 

  

REJSEMÅL Prag, Tjekkiet. 28.4.-1.5.2016. 

 

PRIS I alt 12.442 kr. 

 

KLAGEN ANGÅR Mistet hjemrejse pga. manglende meddelelse om ændring af flyets 

afgangstidspunkt på hjemrejsen. 

  

KRAV Yderligere erstatning på 6.328 kr. svarende til en erstatning på i 

alt 10.400 kr. til nye flybilletter. 

 

  Bureauet har under ankenævnsbehandlingen refunderet klageren 

skatter og afgifter på i alt 4.072 kr..  

 

KLAGEGEBYR 30. juni 2016 

   

SAGEN FULDT OPLYST 25. oktober 2016 

 

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

 

Ankenævnets afgørelse 
 

Klagerens krav om yderligere tilbagebetaling tages ikke til følge. 

 

Klagegebyret tilbagebetales ikke. 
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Sagsfremstilling 
 

Klageren købte den 26. november 2015 på bureauets hjemmeside en rejse til Prag, Tjekkiet, for fire 

personer i perioden fra torsdag den 28. april til søndag den 1. maj 2016 med indkvartering i to 

dobbeltværelser på [hotel]. Med morgenmad. 

 

 

Klageren gør gældende, at han ikke modtog meddelelse om ændring af flyets afgangstidspunkt på 

hjemrejsen, hvilket medførte at klageren ikke nåede flyet og derfor måtte købe nye flybilletter med 

mellemlanding i Wien.  

 

 

Af klagerens ”Bestillingsbekræftelse” fremgår bl.a.: 

 

”…  

Hjemrejsen – søndag 1 maj 

18:00 sø Ruzyne (PRG)(Prag, Tjekkiet)… 

19:20 sø Copenhagen Airport (CPH)… 

…” 

 

Af bureauets ”Generelle rejsevilkår – for alle vores rejser” fremgår endvidere: 

 

”... 

FLY + HOTEL – særlige vilkår ve booking af Fly + Hotel 

… 

Ændret afgang/aflyst fly 

Det er den rejsendes ansvar regelmæssigt at kontrollere rejsetiderne frem til afrejse samt da-

gen inden hjemrejsen. Ved tidstabelændringer/aflyst fly sendes information om den nye tids-

tabel altid til den e-mail-adresse, der er angivet i bookingen. 

[Bureauet] påtager sig ikke noget ansvar for e-mail, som af en eller anden årsag ikke når frem 

til modtageren f.eks. fordi det er blevet fanget af spamfilteret. 

...” 

 

I mail af 2. december 2015 til klageren anfører bureauet bl.a.: 

 

”... 

We have been contacted by your airline concerning a change to your travel itinerary. 

Your revised travel itinerary is below. 

… 

Departure: Prague, CZ (Ruzyne), terminal 2   01 may 15:00 

Arrival: Copenhagen, DK (Kastrup), terminal 3  01 may 16:20 

...” 

 

 

Klageren har nærmere begrundet sin klage i mail af 2. maj 2016 til det indklagede bureau og gør 

yderligere gældende: 

 

”… 
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Jeg har været en tur i Prag med nogle venner på ovenstående reservationsnummer, men har 

haft ekstraudgifter til hjemrejsen, da vores fly var fløjet, da vi ankom til lufthavnen i Prag kl. 

16.00, og ikke fløj kl. 18.00 som oplyst til mig. Jeg har ikke modtaget information om at af-

gangstiden på flyet var ændret. 

…” 

 

I mail af 23. maj 2016 til bureauet gør klageren endvidere gældende: 

 

”… 

På det af jer fremsendte udskrift fra jeres bookingsystem, er det ikke tydeligt, at det er en af-

sendt mail, og jeg kan heller ikke se, at min mailadresse fremgår af udskriftet. 

 

På grund af manglende bevis fremsætter jeg hermed krav om betaling af vores udgifter til 

hjemrejsen. Til orientering kan jeg informere jer om, at vi forsøgte at komme i kontakt med 

[bureauet] på tlf. +45 XXXXXXXX umiddelbart efter, det gik for os, at vores flytid var blevet 

ændret, og at vi valgte den billigste mulighed for hjemrejse med mellemlanding i Wien. 

…” 

 

Klageren har yderligere begrundet klagen i mails af 8. og 19. maj 2016 til bureauet til Ankenævnet. 

 

 

Bureauet har under ankenævnsbehandlingen refunderet klageren skatter og afgifter på i alt 4.072 kr., 

men klageren stiller sig ikke tilfreds hermed. 

 

Klageren kræver yderligere erstatning på 6.328 kr. svarende til en erstatning på i alt 10.400 kr. til 

nye flybilletter. 

 

 

Bureauet gør i mail af 6. maj 2016 til klageren bl.a. gældende: 

 

”… 

Vi kan se från historiken i din bokning att en ändring har skett och vi har sänt ut information 

om detta till den mailadressen som var i bokningen den 02 dec 2015 zulutime 10.33. Därmed 

har inget gått fel från vår sida och vi beklagar att du inte har noterat detta. 

…” 

 

I mail af 25. maj 2016 til klageren gør bureauet endvidere gældende: 

 

”… 

Följande information står i våra resebetingelser som ni godkänt att ni läst och bekräftar vid 

bokningstillfället under rubriken FLY + HOTEL – særlige vilkår ve booking af Fly + Hotel: 

"Tidstabelændringer/aflyst fly 

Det er den rejsendes ansvar regelmæssigt at kontrollere rejsetiderne frem til afrejse samt 

dagen inden hjemrejsen. Ved tidstabelændringer/aflyst fly sendes information om den nye 

tidstabel altid til den e-mail-adresse, der er angivet i bookingen. 

[Bureauet] påtager sig ikke noget ansvar for e-mail, som af en eller anden årsag ikke når frem 

til modtageren f.eks. fordi det er blevet fanget af spamfilteret. 

…” 
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I mail af 10. august 2016 til Ankenævnet gør bureauet yderligere gældende: 

 

”… 

Vi har tagit del av kundens ärende/sag angående bokning med referans XXXXXX och bekla-

gar att flygbolaget […] ändrade avresetiden för flyget 01 maj 2016 från Praha till Köpenhamn. 

 

Meddelandet om ny avresetid for hemresan från Praha tog [bureauet] emot redan den 02 de-

cember 2015 och denna sandes vidare samma dag till kundens email adress xxxxx@email.dk 

som han uppgav till oss i samband med att resan bokades på vår hemsida. 

I samband med att bokningen avslutades, betalningen skedde och bokningen blev bekräftad 

fick vår kund godkänna att han hade läst, förstått och accepterat[bureauets] rejsebetingelser.  

… 

Enligt de informationer som vi tagit del av så köpte kunden nya flygbiljetter med [et andet fly-

selskab] från Praha den 01 maj med ankomst Danmark kl 22:05 det vill säga 2h 45min senare 

än den ursprungliga ankomsttiden kl 19.20 med [det andet flyselskab]. 

[Bureauet] anser att vi tagit vår del av ansvaret i sagen genom att informera kunderna omedel-

bart då tidsändringen kom till oss i december månad och vi bestrider därför helt kundens krav 

om ersättning av nya biljetter med [det andet flyselskab].  

…” 

 

Bureauet har yderligere kommenteret klagen i mails af 10. og 19. maj 2016 til klageren og mail af 

19. august 2016 til Ankenævnet. 

 

 

Ankenævnets afgørelse 
 

Ankenævnet lægger ved sagens afgørelse til grund, at bureauet den 2. december 2015 fremsendte en 

mail til klageren med oplysning om det ændrede hjemrejsetidspunkt søndag den 1. maj 2016. 

 

Uanset at klageren ikke modtog denne mail, fremgår det af bureauets betingelser, som udgør en del 

af aftalegrundlaget, at det påhviler klageren ”at kontrollere rejsetiderne frem til afrejse samt dagen 

inden hjemrejsen.” 

 

På denne baggrund kan Ankenævnet ikke imødekomme klagerens krav.  

 

Klageren er dog berettiget til at få refunderet skatter og afgifter i det omfang, bureauet hos flysel-

skabet kan opnå refusion heraf. Bureauet er ved tilbagebetalingen heraf berettiget til at opkræve et 

rimeligt arbejdsvederlag. 

 

Da bureauet under ankenævnsbehandlingen har refunderet klageren skatter og afgifter på i alt 4.072 

kr., kan Ankenævnet ikke imødekomme klageren krav om yderligere tilbagebetaling.  

 

Da klageren i forhold til det fremsatte krav ikke har fået medhold i sin klage, tilbagebetales gebyret 

på 275 kr. ikke, ligesom bureauet ikke pålægges sagsomkostninger. 
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Som følge heraf  

 

b e s t e m m e s : 
 

Klagerens krav om yderligere tilbagebetaling tages ikke til følge. 

 

Klagegebyret tilbagebetales ikke. 

 

 

 

 


