
Boknings- och resevillkor 2022-12-30

1. Bokning

Bokningsförfrågan sker via hemsidans formulär. Efter mottagen förfrågan skickas via e-post en

preliminär bokningsbekräftelse och uppgifter för att fullfölja bokningen genom betalning av en

anmälningsavgift. Anmälningsavgiften utgör 10% av totalpriset, räknas som en delbetalning av resan

och ska vara Pilio Cycling AB tillhanda inom 7 dagar. Erlagd anmälningsavgift är ej återbetalningsbar.

Bokningen blir bindande för parterna då anmälningsavgiften är genomförd. Har inte

anmälningsavgiften kommit Pilio Cycling AB tillhanda på utsatt datum, räknas bokningen som

avbokad.

2. Slutbetalning

Slutbetalning av resan sker senast 60 dagar före paketets startdatum. Sker bokningen senare än 60

dagar före paketets startdatum ska hela resans pris betalas omgående.

3. Pris

Priset anges på ett sådant sätt att hela paketets pris tydligt framgår. Paketresor med Pilio Cycling AB

inkluderar inte flygbiljetter för att ta sig till resans start. På hemsidan framgår vad som ingår vid varje

tillfälle, boendet och tjänster beskrivs så sanningsenligt som möjligt. Eventuella önskemål eller

särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats av

arrangören.

4. Avbokning

Resenären har rätt att avboka resan. Vid avbokning av resa,

- tidigare än 60 dagar före ankomstdagen återbetalas eventuellt inbetalt belopp med avdrag

för anmälningsavgiften.

- Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären betala 50 %

av resans kvarvarande pris exklusive anmälningsavgiften.

- Vid avbokning därefter ska resenären betala hela resans pris.

5. Eventuella programändringar och inställandet av resan

PilioCycling AB tar sig rätten att efter väder och andra yttre omständigheter ändra eller ställa in

planerade cykelturer då vi skattar hög säkerhet som viktigt för våra kunder. Deltagare har ingen rätt

till ersättning efter dylika ändringar.

Arrangören äger rätten att inställa en resa innan avgång på grund av strejker, krig, naturkatastrofer,

eventuell oförutsägbar händelse som drabbar arrangören som till exempel allvarlig sjukdom, eller

annan anledning som gör resan olämplig. I en sådan situation återbetalas all betalning för resan

inklusive anmälningsavgiften. Arrangören är ej skyldig att ersätta deltagare för utgifter som inte ingår

i paketresan, såsom flygbiljetter, utrustning inför resan eller andra utgifter som är relaterade till

resan.

6. Försäkring och avbeställningsskydd

Pilio Cycling AB erbjuder ingen försäkring eller avbeställningsskydd. Då Pilio Cycling AB arrangerar

outdooraktiviteter som cykelturer, rekommenderas att resenären kontrollerar sin privata

olycksfallsförsäkring inför resan. För bästa service om sjukvård på plats skulle behövas,

rekommenderas att resenären medtar sitt EU-sjukvårdskort som man får via Försäkringskassan.
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Vid eventuell sjukdom under resan åligger det resenären själv att ansvara för eventuella  kostnader i

samband med sjukdomen såsom kostnader för eventuell läkarvård, sjukhusvistelse, särskild

hemtransport etc.

7. Resenärens ansvar

Ansvaret ligger hos resenären själv att välja en sådan svårighetsgrad att hon/han kan delta. Resenär

som är medveten om att hennes/hans hälsotillstånd icke är gott, deltar i resan på eget ansvar.

Resenären är skyldig att följa de anvisningar som arrangören lämnar. Arrangören kan när som helst

stoppa en enskild resenär från att fortsätta resan, helt eller delvis, om resenären uppträder på ett

sådant sätt, att hon/han är en fara för sig själv, utgör en risk för andra, eller på annat sätt betraktas

som störande. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan

att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till

arrangören. Resenär som avviker enligt ovan erhåller ingen återbetalning av de delar av paketet som

inte utnyttjats.

8. Arrangörens ansvar

Pilio Cycling AB tar inget ansvar för händelser utanför arrangörens kontroll, såsom olyckshändelser,

stölder, trafikbuller, obehag av insekter, eventuell vattenbrist, elavbrott och liknande som är orsakat

av lokala förhållanden, skada som drabbar resenären på grund av katastrof, strejk eller annan

händelse av force majeure-karaktär eller på grund av resenärens egen försummelse.

Arrangören kan ej hållas ansvarig för skador resenären ådrar sig under resan eller aktiviteterna och

påtar sig inte eventuella ekonomiska påföljder.

9. Ändring av resenär

Resenären får överlåta avtalet till någon annan som uppfyller villkor för att få delta i paketresan.

Resenären måste i skälig tid före avresa underrätta arrangören.  Det åligger resenären att hålla

arrangören underrättad om eventuell ändring av kontaktuppgifter, såsom e-post och telefonnummer.

10. Ålder

Åldersgräns för resenärer är 18 år eller äldre. Minderåriga kan delta i målsmans sällskap.

11. Reklamationer

Reklamation ska omgående, och från den plats där felet har konstaterats, framföras till arrangören.

Resenären ska bevilja arrangören rimlig tidsfrist att korrigera eventuella fel eller brister.

12. Skada av cykeln

Pilio Cycling AB arrangerar resor med cykel inkluderat i resans pris. Reparationer för eventuella skador

på cykel som orsakas av resenären, betalas av resenären omgående till fullo enligt lokala

reparationspriser. I detta inkluderas inte normal slitage, som till exempel däckslitage, som orsakas av

normal användning av cykeln.

Ansvarig arrangör: Pilio Cycling AB, Org nr. 559408-5150

Kontakt: piliocycling@gmail.com, 0722-55 82 32

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.

2

mailto:piliocycling@gmail.com

