Resevillkor för Tomas Ericsson´s gruppresa till Ryssland/Finland. 27 juli – 11 augusti
2019. I texten nedan, skrivs Tomas Ericsson´s gruppresa till Ryssland/Finland 27 juli –
11 augusti 2019, som TE-resa.
Generella resevillkor:
Gällande priser och valutakurser per dagens datum (2018-08-01) ligger till grund för vår
kalkyl. Vid avvikelser i valutakurs förbehåller sig Tomas Ericsson rätten att justera priset.
Tomas Ericsson reserverar sig för kostnader eller ändringar i program som kan komma att uppstå
utanför vår kontroll t ex ”Force Majeure”, naturkatastrofer, strejker, tidtabellförändringar, nya
flygskatter, bränsletillägg e. t. c.
Vid bokning av TE-resa sker all ordinarie korrespondens via e-post. Kontrollera därför epostadressen regelbundet. Resenären är vidare ansvarig för att kontrollera färdhandlingar samt
flygbolagsvillkoren för sin resa.
Flygtider och eventuella tidtabellsändringar för både ut- och hemresan är resenären ansvarig
för att kontrollera.
Tomas Ericsson reserverar sig för tekniska problem och prisfel som ligger utanför vår kontroll
samt förbehåller oss rätten att inom 24 timmar på vardagar kontakta resenären för eventuella
förändringar av gjord bokning.
Dokument:
Det är på resenärens eget ansvar, att pass, visum, försäkringar och fordonshandlingar gäller
för inresa i Ryssland. Avstämning 45 dagar före avresan.
1. Avtalet.
1.1 Avtalet är bindande för parterna när Tomas Ericsson skriftligen har bekräftat resenärens
beställning och resenären inom avtalad tid gjort överenskommen slutbetalning.
2. Betalning av priset för resan.
2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.
2.2 För TE-resa krävs att slutbetalningen för resan sker senast 30 dagar före avresan, om inte
annat särskilt överenskommits.
2.3 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har TE-resa rätt att häva
avtalet.

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan.
3.1 Resenärer har rätt att avbeställa resan enligt följande.

3.1.1 Om avbeställning sker tidigare än 60 dagar före avresan mot erläggande av en
administrationsavgift motsvarande 500 kronor.
3.1.2 Om avbeställning sker därefter men tidigare än 30 dagar före avresan, mot erläggande
av en kostnad motsvarande 5 % av resans pris, dock lägst 1000 kr.
3.1.3 Sker avbeställningen inom 30 dagar före avresan skall resenären betala hela resans pris.
3.2 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan
dröjsmål.

4. TE-resa och resenärens rätt vid inställande av resan.
4.1 TE-resa har rätt att inställa resan vid för få anmälda resenärer eller vid reseledares
eventuella sjukdom eller vid force majeure som TE-resa ej kan råda över.
4.2 Om resan inställes skall TE-resa återbetala hela beloppet som resenären inbetalat till TEresa.
4.3 Om reseledaren under resan skulle bli förhindrad att fullfölja påbörjad resa garanterar ej
TE-resa att resans program fullföljs. Om dylikt inträffar kommer TE-resa att i mesta möjliga
mån sätta in en ny reseledare med det snaraste. Eventuella ekonomiska åtaganden av TE-resa
som ej kan uppfyllas på grund av avsaknad av reseledare under en viss period av resan
återbetalas till resenären av TE-resa.
4.4 Resenär som av olika skäl, som ej beror på TE-resa, ej kan fullfölja påbörjad resa fritar sig
TE-resa från ansvar.

5. Resenärens rätt vid avtal om avbeställningsförsäkring.
5.1 Resenären har i fall som anges i punkt 5.1.1 – 5.1.3 rätt att avbeställa resan utan kostnad.
5.1.1 Om resenären eller nära anhörig (make/maka/sambos, släkting i rakt upp- eller nedstigande
led eller syskon) drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall.
5.1.2 Om medresenär, som tillsammans med resenären beställt resa till samma resmål, drabbas
av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall.
5.1.3 Om en annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande och om
händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären
skall genomföra resan. Resenären skall inte kunna råda över händelsen och vare sig känt till eller
bort känna till denna då resan beställes. Sådan ingripande händelse är till exempel brand i egna
bostaden eller att motorcykeln stjäls.
5.1.4 Resenär har inte rätt till återbetalning vid graviditet i ett senare skede än 28:e
graviditetsveckan eller förlossning, om resan beställts mot läkares avrådan samt från och med
att resenären lämnat Sverige.

5.2 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning
uppkommit. Grunden för avbeställning skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkarintyg. TEresa ersätter inte kostnader som uppkommer på grund av att resenären dröjt med
avbeställningen.
6. TE-resa´s rätt besluta att resenär skall avbryta resan.
6.1 Om resenär uppträder vårdslöst med fara för eget och andras liv i sitt handhavande med
sin motorcykel. Äger TE-resa rätt att avbryta resenärens deltagande, utan
återbetalningsskyldighet av all erlagd betalning för resan. Några ytterliggare ekonomiskt krav
mot TE-resa kan ej heller ställas med avseende på den uppkomna situationen.
6.2 Om resenär under alkohol/drog påverkan framför sin motorcykel. Äger TE-resa rätt att
avbryta resenärens deltagande, utan återbetalningsskyldighet av all erlagd betalning för resan.
Några ytterliggare ekonomiskt krav mot TE-resa kan ej heller ställas med avseende på den
uppkomna situationen
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