
Reisevilkår fotballturer
Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjon i Lov om

pakkereiser og reisegaranti mv. (15.06.2018, §6) (Pakkereiseloven).

Vilkårene er utformet iht. Lov om pakkereiser og reisegaranti mv., og supplerer

bestemmelsene i loven og forskriftene.

Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør, LOTP Travel&Tickets AS, og forbruker.

Ved kjøp av fotballpakke/fotballbilletter av LOTP Travel&Tickets AS er kunden ansvarlig for å

gjøre seg kjent med reisevilkårene.

1. Bestilling/betalingsbetingelser

Ved bestilling av fellestur betales 50 % av turen omgående. Restbeløpet betales ved tilsendt

faktura 4–6 uker før avreise. Faktura kommer fra LOTP Travel&Tickets AS, org.nr. 919 081 066.

Ved bestilling av kun kampbillett betales 100 % av beløpet ved bestilling.

2. Avbestillingsbeskyttelse/reiseforsikring

LOTP tilbyr IKKE avbestillings- og reiseforsikring. Vi anbefaler alle våre reisende å ha gyldig

avbestillings- og reiseforsikring hos deres forsikringsselskap.

3. Avbestilling ved ekstraordinære omstendigheter

Kunden har rett til å avbestille pakkereisen og få refundert innbetalt beløp dersom det på

reisemålet, eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før reisen, konstateres



uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter som krigshandlinger, naturkatastrofer og

farlige smittsomme sykdommer.

4. Endring av kamptidspunkt

Om kampen blir flyttet til fredag, lørdag eller søndag, etter at den allerede var bekreftet fra

offisielle kilder, har LOTP IKKE økonomisk ansvar for eventuelle konsekvenser for reisende.

Kampbillett kan avbestilles frem til 1 måned før kamp mot et gebyr på 50 % av billettens pris.

Mindre enn 1 måned før kamp refunderes ingenting.

5. Kundens rett til avbestilling av fellestur mot vederlag

Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. gir arrangøren mulighet til avvikende regler når

arrangøren kan påvise å være underlagt strengere regler fra sine underleverandører.

Til alle våre fellesturer gjelder følgende regler:

Kunden har rett til å avbestille turen mot et gebyr på 50 % av turens kostnad frem til 40

dager før avreise.

Avbestilling senere enn 40 dager før avreise gis IKKE refusjon.

6. Kundens plikter

Ved bestilling av reiser/billetter fra LOTP er kunden ansvarlig for å lese og forstå våre

reisevilkår og genereller bestemmelser.

Kunden godtar LOTP sine reisevilkår ved bestilling.

7. Endring av navn

Det er mulig og endre navn inntil 4 dager før avreise mot et gebyr på kr 600 per navn.

8. Kundeforhold

Ved å bli medlem hos oss aksepterer du å kunne få nyhetsbrev og tilbud angående

fotballturer per e-post eller SMS.

Det er selvsagt mulig å melde seg av når du får e-post eller SMS.

Vi selger ikke dine adresseopplysninger til andre aktører.


