
 

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 

 

 
 

K E N D E L S E 
  

i sag nr. 22-218  
 

afsagt den 8. juni 2022 
 

****************************** 
 
KLAGER [person1]      (2 personer) 
 [adresse1] 
 [by1] 
 
REJSEARRANGØR [Rejsearrangøren] 
 
REJSEMÅL Funchal, Madeira. 13.2.-27.2.2022. 
 
PRIS I alt 17.896 kr. (inkl. indtjekket bagage) 
 
KLAGEN ANGÅR Manglende tilbagebetaling af det indbetalte depositum ved 

afbestilling af rejsen 77 dage før som følge af ændring af fly-
selskab. 

 
KRAV Tilbagebetaling af 4.000 kr. svarende til det indbetalte depo-

situm. 
 
KLAGEGEBYR 7. februar 2022 
 
SAGEN FULDT OPLYST 1. april 2022 
 

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

Ankenævnets afgørelse 
 
Klagerens krav tages ikke til følge. 
 
Klagegebyret tilbagebetales ikke. 
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Sagsfremstilling 
 
Klageren købte den 18. oktober 2021 på rejsearrangørens hjemmeside en rejse til Funchal, 
Madeira, for 2 personer for perioden fra søndag den 13. februar til søndag den 27. februar 
2022 med indkvartering i dobbeltværelse på hotel Four Views Monumental. Med morgen-
mad. 
 
Klageren indbetalte senere samme dag depositum til rejsearrangøren. 
 
Den 28. november 2021, kl. 10.27, - 77 dage før afrejse - afbestilte klageren rejsen overfor 
rejsearrangøren på baggrund af den ændrede flytransport. 
 
 
Klageren gør i klageskemaet til Pakkerejse-Ankenævnet gældende, at ”Vi har købt rejsen un-
der forudsætning af, at der flyves til destinationen med de nyere fly som er angivet på billet-
ten. Havde vi vidst at vi skulle flyve med mere end 30 år gamle fly havde vi ikke bestilt rej-
sen. Vi kræver at få tilbagebetalt vores betalte depositum på 4.000, - kr., da vi ikke får den 
vare vi har bestilt.” 
 
 
I klagerens ”Billet” af 18. oktober 2021 blev rejsen bl.a. beskrevet således: 
 

”… 
[Billede af rejseplan] 
…” 

 
Af rejsearrangørens ”Rejsebetingelser”, der var vedhæftet rejsearrangørens mail af 18. okto-
ber 2021 – ”Tak for din bestilling” – til klageren, fremgår bl.a.:  
 

”… 
Pkt. 4 - Ændring og afbestilling inden afrejse 
A. På rejsearrangørens foranledning 
Rejsearrangøren har ret til at foretage ændringer i rejsen, som sædvanligvis må betegnes 
som bagatelagtige. Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens begyndelse derimod er nød-
saget til væsentligt at ændre et af rejseydelsernes væsentligste kendetegn, kan den rej-
sende enten acceptere ændringen eller hæve aftalen uden at blive pålagt gebyrer i den an-
ledning. 
… 
2) Afbestilling 
2a) Kunden har ret til inden afrejse at afbestille rejsen. Rejsearrangøren kan i sådanne til-
fælde kræve et rimeligt, standardiseret afbestillingsgebyr, som er fastsat under hensyn til 
tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter. Kunden skal orienteres om så-
danne vilkår både inden og ved rejseaftalens indgåelse. 
Ved afbestilling af en rejse gælder følgende regler:  
a) Ved afbestilling senest 60 dage før den aftalte rejsedag tilbagebetales det af kunden 
indbetalte beløb med fradrag af et beløb svarende til et depositum på kr. 2.000, - pr. per-
son samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer. 
…” 
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I mail af 26. november 2021 til klageren meddelte rejsearrangøren bl.a.: 
 

”… 
Vi har modtaget en mindre flytidsændring fra vores flyleverandør. På den vedhæftede bil-
let finder du det nye tidspunkt, samt oplysninger om ændret flyleverandør og flynummer. 
…” 

 
I klagerens ”Billet” af 26. november 2021, vedhæftet ovenstående mail til klageren, fremgår 
endvidere: 
 

”… 
[Billede af rejseplan]…” 

 
 
 
I mail af 28. november 2021 til rejsearrangøren anfører klageren bl.a.: 
 

”… 
Af rejseplanen og billetten fremgår at flyselskabet er Atlantic Airways. På deres hjemme-
side kan man se at de har en flåde af nye flytyper.  
Fredag den 26. november 2021 modtager vi en mail fra [Rejsearrangøren] med en ny rej-
seplan og besked om flytidsændring samt oplysninger om ændret flyleverandør og 
flynummer.  
Af den nye rejseplan fremgår, at den nye flyleverandør til rejsen er flyselskabet Airseven. 
På flyselskabets hjemmeside kan man se, at selskabet råder over to fly, der begge er mere 
end 30 år gamle. På trust pilot får Airseven dårlige anmeldelser på grund af de gamle fly.  
Vi har tidligere rejst med [Rejsearrangøren] til Madeira på samme hotel, men har efterføl-
gende fundet andre rejsemål, da vi ikke vil flyve med 25 år gamle fly fra flyleverandøren 
DAT som [Rejsearrangøren] tidligere har benyttet sig af.  
Vi har derfor udelukkende valgt denne rejse til Madeira ud fra den forudsætning, at det 
var nye fly fra Atlantic Airways som det fremgår af billetten.  
Af de fremsendte Rejsebetingelser, Punkt 4 -Ændring og afbestilling inden afrejse frem-
går at, "Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens begyndelse derimod er nødsaget til væ-
sentligt at ændre et af rejseydelsernes væsentligste kendetegn, kan den rejsende enten ac-
ceptere ændringen eller hæve aftalen uden at blive pålagt gebyrer i den anledning".  
Videre står der, "Hvis den rejsende vælger at hæve aftalen, har den rejsende krav på, uden 
unødig forsinkelse og senest 14 dage efter ophævelsen, at få tilbagebetalt samtlige beløb, 
der er betalt i henhold til aftalen".  
En ændring af flyleverandør til et flyselskab med betydeligt ældre fly er at "væsentligt at 
ændre et af rejseydelsernes væsentligste kendetegn". Vi vil derfor afbestille rejsen og op-
hæve den indgåede aftale, da vi ikke vil flyve med så gamle fly.  
Vi forventer derfor i henhold til rejsebetingelsernes Punkt 4 at få tilbagebetalt det indbe-
talte depositum på 4000,- kr. senest 14 dage efter ophævelsen. 
…” 
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Klageren har nærmere begrundet sin klage i mail af 22. december 2021 til den indklagede rej-
searrangør og gør yderligere gældende: 
 

”… 
Som nævnt i mail af 28. november 2021 forventer vi i henhold til rejsebestemmelsernes 
Punkt 4 at få tilbagebetalt det indbetalte depositum på 4000,- kr. 
…” 

 
Klageren har yderligere begrundet klagen i mails af 30. december 2021 til rejsearrangøren og 
i mail af 24. februar 2022 til Ankenævnet. 
 
 
Klageren kræver tilbagebetaling af 4.000 kr. svarende til det indbetalte depositum. 
 
 
Rejsearrangøren gør i mail af 30. november 2021 til klageren bl.a. gældende: 
 

”… 
Det er fuld acceptabelt, at man har en holdning til at vi flyver med Airseven og 30 årig 
gamle fly, men vi må understrege, at en ting der er 100% sikkert, er at flysikkerhed sættes 
højst af alt. 
… 
Airseven har fløjet mellem 8 og 9 tur/retur afgange hver weekend hele denne sommer, og 
har på ingen måder udmærket sig ved at have flere tekniske udfordringer af reparationer 
og forsinkelser end da vi benyttede blandt andet SAS og DAT. Der er ingen flyselskaber 
der kan slippe uden om tekniske udfordringer, uagtet og de helt nye eller af ældre dato. 
Flysikkerheden er ALTID l. prioritet. Vi har sammen med Airseven, valgt ikke at presse 
vort flyprogram så hårdt, som andre selskaber, så der er længere tid mellem hver afgang, 
netop for at sikre en optimal oplevelse og flyve trygt og ikke mindst til tiden. Vi kan der-
for ikke imødese Jeres ønske om at annullere Jeres rejse, grundet ændring af flyselskab, 
da dette indgår ikke som en væsentligt ændring af rejsen. 
…” 

  
I mail af 23. marts 2022 til Ankenævnet gør rejsearrangøren yderligere gældende: 
 

”…  
Ændring af flyleverandør betegnes ikke som en væsentlig ændring. Alderen på flyene har 
i princippet ingen betydning, så længe alle fly overholder servicetjek, vedligeholdelse 
mm. Flysikkerheden er altid en 1. prioritet uanset om man flyver med et helt nyt fly eller 
et ældre fly. 
…” 

 
Rejsearrangøren har yderligere kommenteret klagen i mails af 22., 29. og 30. december 2021 
til klageren. 
 
 
Ankenævnets afgørelse 
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Efter Ankenævnets opfattelse er en ændring af flyselskab ikke en væsentlig ændring af et af 
rejseydelsernes væsentligste kendetegn, jf. § 6, stk. 1, nr. 2, i lov om pakkerejser og sammen-
satte rejsearrangementer.  
 
På denne baggrund, og da klageren - uanset flyene hos det andet flyselskab var ældre end fly-
ene hos det oprindeligt bestilte flyselskab - ikke har godtgjort, at flystandarden var utilfreds-
stillende, finder Ankenævnet, at klageren ikke har været berettiget til at hæve aftalen om pak-
kerejsen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er indbetalt i henhold til aftalen, jf. samme 
lovs § 18, stk. 1. 
 
Klagerens afbestilling er derfor omfattet af den rejsendes generelle afbestillingsret i henhold 
til lovens § 15, stk. 1. 
 
Da klageren i forbindelse med aftalens indgåelse modtog rejsearrangørens ”Rejsebetingelser”, 
herunder rejsearrangørens betingelser vedrørende afbestilling af rejsen, på et varigt medium, 
finder Ankenævnet, at det vederlag rejsearrangøren kan opkræve, efter en samlet vurdering 
passende kan fastsættes til det af rejsearrangøren tilbageholdte beløb på 4.000 kr. svarende til 
ca. 22 % af rejsens pris. 
 
Da klageren ikke har fået medhold i sin klage, tilbagebetales det indbetalte gebyr på 275 kr. 
ikke, ligesom rejsearrangøren ikke pålægges sagsomkostninger. 
 
Som følge heraf  
 

b e s t e m m e s: 
 
Klagerens krav tages ikke til følge. 
 
Klagegebyret tilbagebetales ikke. 
 

 


