
RESEVILLKOR FÖR mittKINA 

 
Allmänt 

Resevillkor är utformade för att gälla för resor som mittKINA arrangerar. Arrangören 

uppmärksammar resenären om alla särsilda villkor som kan skilja sig från de allmänna 
resevillkor. Resevillkor tillsammans med eventuella särskilda resevillkor för den 
enskilde resenären som utgör villkoren för avtal mellan arrangören och kunden. 
 
Ansvar 

mittKINA ser det som en viktig uppgift att informera den enskilde resenären om allt 

relevant information innan avresa. Arrangörerna kommer att göra sitt bästa för att 
informera resenären i förväg om resplanerna, programinnehåll, klimat, hotell och 
andra villkor enligt det individuella programmet. 
 
Arrangören har ansvar för att ange en giltig garanti till Reisegarantifondet när som 
helst. 
 
Arrangören åtar sig att genomföra resan i enlighet med det program som 
överenskommits med resenären. I de fall där det finns avvikelser från det planerade 
programmet ska arrangören göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att 
resenärerna utsätts för minsta möjliga olägenhet. 
 
Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att 
häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är 
oskäligt. Försenad betalning är alltid betraktas som en väsentlig överträdelse och ger 
arrangörerna rätt att avbryta resan. I detta fall är resenären ansvarig för betala för 
förlust avgiften som tillkommits av avbokandet av resan. 
 
Resenärerna måste ha giltig försäkring för den aktuella resan som bland annat täcker 
bagage, eget ansvar, sjukdom och hemtransport. Resenären ska vid behov, även 
täckna försäkrig av värdesaker som dyra kameror o.s.v 
 
Om inte annat överenskommits, ska resenärerna själva ansvariga för att arrangera ett 
giltigt pass och visum för resan i fråga. 
 
Resenären ska före registrering /beställning även kontrollera om han har hälsan att 
genomföra resan. Det är också resenärens ansvar att kontakta läkare för exakta 
rekommendationer när det gäller vacciner. 
 
Resenären är ansvarig för resa med anslutande flyg när det inte erbjuds i en speciell 
resa från arrangören. I detta fall berövas arrangören allt ansvar för förlust eller högre 
kostnader i samband med förseningar eller inställda. 
 
Beställning / Registrering 
Vid beställning en enskild resa ska resa betalas i sin helhet senast 30 dagar före 
avresa. Vid beställning av Grupp- och individuela resor betalas en deposition på. 
3.000, - pr. person. Depositumet är bindande och betalar inte tillbaka så vida inte 
resan ställs in eller ramverksförändringar förändrats, se "Förbehållsregler" (eller. 
återbetallning som betalats ut från din försäkring enligt de nuvarande reglerna). 
Resten av avgiften ska betalas senast 8 veckor före avresa för gruppresor. 
Besällningen kommer inte att registreras förrän deposition betalas och tagits emot. Vid 
försenad betalning, kan resenären riskera att resan avbokas av arrangören. En order 
är bindande för resenären när ordern har ägt rum, och för arrangörerna när 
arrangören har bekräftat beställningen. Anmälan är bindande när deposition betalas 
av den resande och tagits emot av arrangören. 
 
Vid beställning av endast hotell och / eller inrikes transporter i Kina finns en 
administrationsavgift på. 300, - NOK pr. person utöver de priser som anges i prislistan. 
 
Avbokning / Ändring av bokning 
Avbeställning eller ändring av en booking måste vara skriftligt. Avbokning och 
ändringsdatum anses den dag då arrangörerna får beskedet. Ändra en beställning 
(utom biljetter med specialpriser) kan göras mot en avgift. Avgiften bestäms av de 
nuvarande reglerna som flygbolag och andra leverantörer har vid den tidpunkten. 
Ändring av en bokning senare än 14 dagar innan avresa betraktas som avbokning. 
Om inte annat anges i erbjudandet gäller följande avbokningsregler: 
 
Vid vanlig beställning av hotellet, flygbiljetter  (utom biljetter med specialpriser ) och 
andra transporter tillkommer förljande avbokningsavgift  pr. personen:-  
- Mer än 14 dagar före avresa kr. 1.000,- 
- 7-14 dagar före avresa 50 % av det totala priset (min. kr. 1.500) 
- Mindre än 7 dagar före avresa            upp till 100% av det totala priset 
 
Vid avbokning nationella evenemang eller resor i Kina gäller följande avbokningsavgift  
pr. personen: 
- Mer än 30 dagar före avresa  kr. 500,- 
- 15-30 dagar före avresa  50 % av biljettpriset (min. kr. 1.000) 
- Mindre än 15 dagar före avresa  ingen återbetalning 
 
På gruppresor  och skräddarsydda resor (inkl. Internationella transport och 
landarrangemang), följande avbokningsavgift  pr. deltagare: 
- Mer än 60 dagar före avresa  det insatta beloppet  
- 30-60 dagar före avresa  upp till 50% av priset 
- Mindre än 30 dagar före avresa  upp till 100% av priset 
 
Avbeställning av biljetter med specialpriser regleras efter flygbolagens egna villkor. De 
villkor som anges på beställning av flygbiljetten. 

 
Betalning och avgift 
Betalning för resor och tjänster redovisas när fakturan mottagits från arrangören.  
 
Förbehållsregler 
Arrangören förbehåller sig rätten att vidta små ändringar i programmet av oförutsedda 
händelser eller när arrangören finner det nödvändigt på grund av resplan kvalitet. 
Resenären har då normalt inte rätt till återbetalning. Arrangören är dock skyldig att 
informera resenären om eventuella ändringar så snart som arrangörerna är informerad 
om det. Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av 
arrangören. Om det är nödvändigt med stora ändringar i ett program, kommer 
arrangören se till att resenärerna får likvärdig erbjudande om andra destinationer och / 
eller händelse. 
 
Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. 
Arrangören har inte heller ansvar för eventuella förändringar i pris på grund av 
förändringar i valutakurser, nya skattebestämmelser, ökade priser för köpta tjänster 
eller andra omständigheter som arrangören inte har någon kontroll över. Resenären 
har rätt att gratis avbeställa om prisökningen är 10% eller mer av det överenskomna 
paketpriset. 
 
Arrangörerna har rätt att avboka en resa eller avbryta en pågående resan när 
förutsättningarna innan avresan inte har uppfylls (t.ex.. otillräckligt antal deltagare 
förändrade förhållanden) och när force majeure karaktär (t.ex.. Krig, epidemi, 
arbetstvister) gör det omöjligt eller olämpligt att genomföra resan. Resenären är i 
sådant fall rätt till återbetalning av den del av resan som inte utnyttjas och som är 
återbetallnings möjlig. 
 
Arrangören förbehåller sig också rätten att kräva avgift för enkelrum om det inte är 
möjligt att hitta någon deltagarna som resenären kan dela rum med. 
 
Försäkring och ersättning 
En lämplig reseförsäkring och eventuella tilläggsförsäkringar brukar täcka behoven i 
resor som arrangören arrangerar. Arrangören ansvarar inte för skada eller förlust av 
bagage / värdesaker och människor orsakade av rån, stöld, olycka, sjukdom eller 
force majeure-karaktär eller på grund av passagerarens försumlighet. Arrangörerna 
har ingen skyldighet eller ansvar för eventuella skador, förlust eller liknande, som 
orsakas av lokala movers, bevertningssteders eller liknande vårdslöshet eller avsiktlig 
försummelse. Kunden måste teckna en försäkring som täcker sådana händelser. 
Arrangören är skyldig att betala ersättning enligt gällande bestämmelser när 
resenären får ekonomiska förluster på grund av arrangörens beteende av uppsåt eller 
grov oaktsamhet. Resenären är skyldig att minimera förlusten så gott han / hon kan. 
 
Resenären har ansvar för inköp av varor eller tjänser som köpts lokalt under reisen. 
Arrangören har inte ersättningskrav for varor som är dåliga, skadats eller i annen 
tilstånd än det som resenären förväntat. 
 
Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på 
resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett 
väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet. Resenären är ansvarig 
för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet 
vållar arrangören och medresenärer. Om dessa regler inte respekteras, är resenären 
deltagande avbruten utan även att kunna göra anspråk på en återbetalning. Genom 
uteslutning, är resenären förpliktad att stå för sina egna kostnader för hemtransport. 
 
Klimatkompensation 
i samarbete med MittKlimat, Framtid i Våra Händer, erbjuder vi flygbiljetter för våra 
kunder. Priset på klimat biljetten baseras på de genomsnittliga utsläppen för 
flygningen till Kina. Intäkterna från klimat biljetten går helt till Mitt Klimat av Framtiden i 
Våra Händer, och investerat i särskilda klimatprojekt i utvecklingsländer. Klimat 
biljetten från MittKlimat är en frivillig extra utbetalning och utfärdas av MittKlimat av 
Framtiden i Våra Händer. Den som köper klimat biljetter får dessa tillsammans med 

sin flygresa. Klimat biljetter faktureras av mittKINA och är inte återbetalningsbar vid 

avbokning av resan, om resan ställs in av researrangören. 
 
Deadline för överklagande  
Om resenären anser att det är en allvarlig brist i förhållande till vad som avtalats och 
som har rätt till ersättning, är resenären skyldig att informera arrangörerna så snart 
som möjligt om detta. Klagomål om brister i samband med boende, mat, transporter, 
arrangemang eller liknande måste snarast möjligt lämnas in till arrangören eller 
arrangörens lokala representanter. 
 
Annars är resenären skyldig att inkomma med eventuella skriftig klagomål senast fyra 
veckor efter slutet. 
 
Tvister  
Om mellan resenären och arrangören oenighet framgår av ovanstående resevillkor 
och tvisten inte är löst i godo, kan resenären klaga till Allmänna reklamationsnämnden 
eller allmän domstol. 


