
Rese- och betalningsvillkor för resor till Stora och Lilla Karlsö 

1. Ansvarig arrangör är Karlsö Jagt- och Djurskyddsförenings AB, org nr: 556003-5643, nedan kallat 

bolaget.  

2. Anmälnings avgift är om slutsumman är upp till 1.000 kr lika med slutsumman och betalas inom 30 

dagar, vid slutsumma mellan 1.001-2.499 kr 500 kr att betala inom 10 dagar och resterande 30 dagar 

innan utresa. Över 2.500 kr 20 % av slutsumman inom 10 dagar och resterande 30 dagar innan utresa. 

Ev. avbeställningsskydd betalas tillsammans med anmälningsavgiften. Görs bokningen mindre än 30 

dagar före utresa betalas hela beloppet inom 10 dagar dock senast före utresa. Om inte 

anmälningsavgiften betalas i tid har bolaget rätt att stryka bokningen. Om inte slutbetalningen görs i 

tid räknas det som en avbokning och då gäller reglerna för avbokning. 

3. Om ni avbokar senast 30 dagar före utresa är kostnaden en expeditionsavgift på 200 kr/bokning. Sker 

avbokningen 0-29 dagar före ankomst är avbokningskostnaden 100 % av priset för bokningen.  

4. Ni kan skydda er mot avbeställningskostnaden genom att köpa avbeställningsskydd. Det måste göras 

vid bokningstillfället. Avbeställningsskyddet kostar 50 kr/person från 16-år. 

Avbeställningsskyddet gör att ni i följande fall kan avboka resan fram t.o.m. avresedagen. Kostnaden 

för avbeställningsskyddet återbetalas ej. 

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall som inte var kända vid bokningstillfället: 

1. Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbar dig själv, make/maka, sambo, familj eller 

medresenär. 

2. Det inträffar någon händelse utanför er kontroll, som ni inte kunde förutse när ni bokade och som 

medför att det inte är rimligt att ni skall stå fast vid bokningen, t.ex. omfattande eldsvåda eller 

översvämning i er bostad. Ni måste kunna styrka ert förhinder med intyg av läkare, myndighet eller 

försäkringsbolag. Intyget ska sändas till bolaget inom en vecka från avbokningsdagen. 

5. Ändringskostnad: ändring av bokad resa senast 30 dagar före utresa 200 kr/ändring. 

6. Personlig reseförsäkring ingår ej i resans pris. I samband med sjukdom eller olycksfall har arrangören 

inte ansvar för hemtransport och övriga kostnader utöver vad som ingår i resans pris. 

7. Villkor för överlåtelse: överlåtelse av resa och boende kan göras efter meddelande till bokningsstället, 

man kan även byta dagar i mån av plats under innevarande säsong. 

8. Avvikelser från turlistan kan förekomma på grund av väderförhållanden eller andra omständigheter 

som bolaget inte råder över. Bolaget ansvarar inte för skada eller andra konsekvenser som härigenom 

kan uppkomma. 

9. Eventuella klagomål skall snarast framföras till Karlsö Jagt- och Djurskyddsförenings AB Box 1431, 621 

25 Visby Tel 0498-240500. 

10. Genom att betala samtycker ni till att personuppgifter får behandlas av bolaget. Syftet med detta är 

att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att bolaget har tillgång till tillförlitlig 

persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställningsskyddet samt 

att administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kan också komma att användas för att 

informera om reserelaterade erbjudanden. Gästen kan även komma att kontaktas för 

marknadsundersökningar. 

 

 

 

 


