
24-TIMERS LØFTE

1.  Løftet gælder alle pakkerejser, som arrangeres af Spies A/S med en rejselængde på mindst 
 syv overnatninger på et rejsemål, hvor vi har personale (er angivet under rejsemålsfakta), og på 
 et hotel som har markeringen ”Ekstra værdi” i hotelbeskrivelsen.  

2.  Hotelbeskrivelsen inkluderer: a) den skriftlige hotelbeskrivelse på vores hjemmeside og på din billet, 
 da du bestilte din rejse, b) information under ”Vigtigt at vide” og c) al eventuel opdateret information/  
 eventuelle ændringer af hotelbeskrivelsen, som vi har informeret dig om inden afrejse. 
 
3. Løftet gælder ikke, hvis årsagen til, at hotellet ikke svarer til vores skriftlige beskrivelse, skyldes 
 omstændigheder udenfor vores og hotelejerens kontrol (fx vejrforhold, uroligheder, terror, 
 arbejdskonflikter) eller årsager, som beskrives i ”Vigtigt at vide”. 

4. For at løftet gælder, skal du kontakte vores personale på rejsemålet inden 24 timer efter ankomst 
 til hotellet og informere om, hvordan hotellet ikke lever op til vores beskrivelse. Mangler, som opstår 
 senere end 24 timer efter ankomst, er ikke omfattet af løftet.  

5. Hvis vi kan løse dit problem eller tilbyde dig et andet hotel med samme kategori på samme rejsemål 
 indenfor 24 timer, efter du har kontaktet vores personale på rejsemålet, har vi opfyldt vores løfte. 

6. Hvis vi ikke kan løse dit problem eller tilbyde et alternativt hotel, kan du vælge: 1) at få et gavekort på   
 25 % af rejsens pris fratrukket tilvalg som fx måltidspakker, transfer, billeje osv. eller 2) at rejse hjem før tid 
 og få hele rejsens pris refunderet.  

6.1.  Vælger du at få et gavekort, vil beløbet være på 25 % af rejsens pris fratrukket eventuelle 
 prisnedsættelser og rabatter, men ekskl. tilvalg som måltidspakker, transfer og øvrige tilvalg, som 
 du har betalt for. Gavekortet vil blive sendt via mail til den mailadresse, som er opgivet ved 
 bestilling af rejsen. 

6.2.  Vælger du at rejse hjem før tid, har du ret til at returnere til den lufthavn, som din Spies-rejse udgik 
 fra, hvis der findes et tilgængeligt fly i vores charterprogram. Når vi har arrangeret din nye hjemrejse, 
 er du nødt til at benytte dette fly, og du kan ikke længere anvende din oprindelige hjemrejse. 
 Tilbagebetaling vil ske hurtigst muligt og inden 28 dage efter hjemkomsten. 
  
7. Gavekortet er gyldigt i 12 måneder fra udstedelsesdatoen. Det kan ikke overdrages eller byttes 
 til kontanter. Det kan anvendes som betaling (eller delbetaling) af en Spies-rejse til et af vores 
 Ekstra værdi-hoteller. 


