
1.  Tillämpning
För Transportavtal mellan TT-Line GmbH & Co. KG och deras 
avtalspartners gäller de allmänna transportvillkoren för 
passagerare. För gruppresor gäller särskilda rese- och 
annulleringsvillkor. Nedanstående befordringsvillkor utgör de 
särskilda rese- och annulleringsvillkor för gruppresor. 

2.  Ingående av befordringsavtal
För att undvika missförstånd ska alla gruppbokningar samt 
avbokningar av gruppresor ske skriftligen. En gruppbokning samt 
avbokning för en gruppresa gäller när den är skriftligt bekräftad 
från TT-Line. Ändringar och avbokningar görs omgående till 
gruppavdelningen. TT-Line har vid behov rätt att stämma av med 
avtalspartnern och reducera allotment av ej sålda hytter  
från 56 dagar före resans början.

3.  Betalning av resans pris
Besked om förskottsbetalning eller deposition lämnas vid 
bokningstillfället.
Bankkonto 6821 054 286 778
Bankgiro 275-5148 

4.  Reservation för pristillägg
TT-Line reserverar sig för eventuella prisförändringar med 
anledning av ändringar i transportkostnader, ändrade skatter, 
tullar eller avgifter avseende tjänster, som omfattas av resan samt 
ändringar i växelkurser som påverkar våra kostnader för resan.

5.  Avbokningar och avbokningskostnader
Avtalspartnern kan när som helst före resans början skriftligen 
avboka befordran. Avbokningen bör av bevisskäl göras skriftligen. 
Om befordran inte påbörjas räknas det i princip som en 
avbokning. Om kunden avbokar eller inte påbörjar befordran, kan 
TT-Line kräva ersättning för sina kostnader och gjorda 
förberedelser. Vid beräkning av avbokningsavgiften har TT-Line 
tagit hänsyn till vanligen insparade kostnader och vanliga, möjliga 
andra användningar av befordringsinslagen. I regel uppgår de 
avbokningskostnader (beräknade på bokningens slutpris) som 
TT-Line måste debitera för resan till följande belopp:

a) Avbokning av resan för hela gruppen*

Fram till 28 dagar innan 
avresa

Kostnadsfritt**

27-15 dagar före avresa 10% av resans totalpris**

14-4 dagar före avresa 50% av resans totalpris**

Senare än 4 dagar före 
avresa

100% av resans totalpris**

*  För stora grupper (från 100 personer) gäller särskilda avboknings-
regler.

**  Vi reserverar oss för att avbeställningsavgifter från tredje part i en 
del fall tillämpas vid andra perioder än de av oss angivna. Hotellen 
kan t ex ibland ta ut en avbeställningsavgift även om avbeställ-
ningen sker tidigare än 27 dagar före ankomsten. Dessutom kan de 
även ibland debitera upp till 100% av kostnaden om avbeställningen 
sker inom en tidsrymd av fyra veckor före ankomsten.
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Tillägg i allmänna villkor vid transport  
av grupper

b) Avbokning av resan för enskilda personer i gruppen

Fram till 8 dagar innan 
avresa

Kostnadsfritt**

7-2 dagar före avresa 50% av totala priset  
per person**

Från 1 dag före avresa  
och vid No-show

100% av totala priset  
per person**

TT-Line AB
Hamngatan 9
231 22 Trelleborg, Sverige
Telefon: +46 (0)410-562 25
E-mail: groupbooking.com Utgåva december 2021 (med förbehåll för ändringar)


