1. Uregelmæssighederr
Punktlighed
d vil altid værre et højt prio
oriteret mål fo
or DAT, og vi
v arbejder målrettet på att få vores fly af sted
planmæssig
gt. Alligevel kan
k der forek
komme urege
elmæssighed
der. På gene
erelt grundlagg henviser vi til følgende
internet-hjem
mmesider, hvor der finde
es informatio
on om passag
gerrettighede
er ved uregeelmæssigheder:
www.flypassasjer.no (L
Luftfartstilsynet)
www.flypassager.dk
www.trafiksstyrelsen.dk
www.forbrukerportalen.n
no
www.forbrug.dk
For øvrigt henviser vi til EU-forordnin
ngen nr. 261 /2004.
kelser
1.1 Forsink
Ved forsinke
elser har du krav på forplejning, hvis du er mødt op
o i gaten se
enest 20 min utter før den
n planlagte
afgang, såfrremt forsinke
elsen er på mere
m
end to ttimer og for rejser
r
indtil 1.500 kilometter. Dette bettyder
måltider i fo
orhold til venttetiden, even
ntuelt også ovvernatning, hvis
h ny rejse tilbydes næ
æste dag, nød
dvendig
transport mellem lufthavvn, overnatningssted og ttilbage til luftthavnen, to te
elefonsamtaller, telefaxbe
esked eller
e-mail. Målttider/madkup
poner vil ikke
e blive uddeltt i tilfælde, hv
vor dette fors
sinker afganggen yderligere. Hvis
forsinkelsen
n er på mere end fem tim
mer, og du ikkke ønsker at benytte rejse
en, vil DAT tiilbyde dig at ændre
rejsen til andre DAT-afg
gange uden meromkostni
m
inger for dig, forudsat at der
d er ledig pplads.
I de tilfælde
e, hvor formå
ålet med rejse
en bortfalderr, vil du kunne afbestille den
d aktuelle rejse og få billetten
b
fuldt
refunderet. Dette gælde
er også for ev
ventuel returrrejse.
1.2 Aflysnin
nger ved ek
kstraordinære omstænd
digheder
Ekstraordinære omstæn
ndigheder er hændelser, som ikke kunne være un
ndgået, selv om alle rime
elige
forholdsregller blev truffe
et. Dette kan for eksempe
el være:
- Vejrforhold
d og konsekvvens af vejrfo
orhold fra tid ligere afgang
ge.
- Tekniske m
mangler, som
m opstår akut og som berrører flysikke
erheden.
- Strejke elle
er anden arb
bejdskonflikt, som påvirke
er driften.
- Begrænsn
ninger i luftrummet som fø
ølge af Air Trraffic Control (ATC).
- Sygdom blandt besætn
ningen, som ikke kunne fforudses.
- Øvrige ufo
orudsete omsstændighede
er/hændelserr som udgør en sikkerhed
dsrisiko for aafgangen.
- Hvis din affgang bliver aflyst som fø
ølge af nogen
n af disse om
mstændighed
der, vil DAT ttilbyde dig alternative
DAT-afgang
ge uden merromkostninge
er for dig, forrudsat der err ledig kapacitet. Du kan oogså ændre rejsen til
senere afga
ange, hvor vi har ledig ka
apacitet. Dettte gælder også for eventu
uel returrejsee. Dersom he
ensigten
med din rejsse bortfalderr, kan du søg
ge DAT om re
efundering.
1.3 Aflysnin
ng ved konttrollerbare omstændigh
o
heder
el være:
Kontrollerba
are omstænd
digheder kan
n for eksempe
- planlagte rruteændringe
er af komme
ercielle årsag
ger.
- ruteændrin
nger af andre
e årsager, so
om er inden ffor flyselskab
bets kontrol.
- forudsigeliige tekniske årsager.
- mangel på
å bemanding, som burde have været forudset.
Hvis din rejsse aflyses aff kontrollerba
are omstænd
digheder, harr du krav på refundering aaf rejsen og returrejsen,
hvis du ikke
e ønsker at benytte
b
den. Du
D kan også
å vælge ombooking af rejsen uden meeromkostninger for dig.
Desuden ha
ar du krav på
å måltider i fo
orhold til ven tetid, overna
atning, hvis ny
n rejse tilbyddes næste da
ag, samt
dækning af transportudg
gifter mellem
m lufthavn, ovvernatningssted og tilbage til lufthavn en, to telefon
nsamtaler,
telefaxbeskeder eller e-mail. Derudo
over har du re
ret til erstatning i forhold til
t rejsens læ
ængde. Denne
e udgør:
250 EURO for flyvninge
er indtil 1.500
0 kilometer, o
og 400 EURO
O for flyvning
ger mellem 1 .500 og 3.50
00 kilometer.
Retten til de
enne kompen
nsation har du
d ikke, hvis DAT eller ditt rejsebureau
u har informeeret dig om aflysningen:
a
- tidligere en
nd 14 dage før
f afrejse
- mellem 7 o
og 14 dage før
f afrejse, fo
orudsat, at du
u bliver tilbud
dt et alternattiv, som indeebærer afrejs
se højst to
timer før pla
anmæssigt afgangstidspu
a
unkt, og får d
dig frem sene
est fire timer efter planlaggt ankomsttid
d.

- mindre end 7 dage førr afrejse, foru
udsat, at du b
bliver tilbudt et alternativ, som indebæ
ærer afrejse højst
h
én
time før plan
nmæssigt affgangstidspunkt, og får diig frem sene
est to timer effter planlagt ankomsttid.
1.4 Nægtett ombordstig
gning
Ved frivillig nægtet ombordstigning har
h du krav p
på ombooking med altern
nativ DAT-afggang, foruds
sat der er
ledig kapacitet, eller refu
undering af rejsen.
r
Du ha
ar også krav på en kompensation på 150 EURO. Ved
ufrivillig nægtet ombordsstigning har du samme re
ettigheder so
om ved aflysning ved konntrollerbare
omstændigh
heder (se pu
unkt 12.3).
2. Generelle rejsevilkå
år
Vi henviser i øvrigt til GE
ENERELLE VILKÅR
V
FOR
R BEFORDR
RING PÅ DANISH AIR TR
RANSPORT
T A/SOPERERED
DE FLYVNIN
NGER for yde
erligere inforrmation.

