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LINGMERTHS RESEBYRÅ AB SÄRSKILDA 
VILLKOR AVTALSKUNDER FÖR GRUPP 
OCH KONFERENS 

 
BAKGRUND 
Lingmerths Resebyrå AB med organisationsnummer 556054-2747, i det följande ”Lingmerths” förmedlar 
resetjänster för företag. Kunden AB, i det följande ”Kunden” är ett företag som önskar köpa 
resetjänster.  

Parterna är nu överens om att dessa villkor skall tillämpas vid köp av grupp och konferensarrangemang 
där Lingmerths förmedlar resetjänster till Kunden, enligt ett mellan parterna träffat avtal. 
 
 
 1. DEFINITIONER  
 

Om inte annat särskilt anges skall följande termer anses ha följande betydelse i detta avtal. 
 
Arrangör: Lingmerths Grupp & Konferens 
 
Kund: Den som är betalningsansvarig för grupparrangemanget 
 
Grupparrangemang: En grupp eller ett arrangemang bestående av en eller fler tjänster såsom 
 t.ex. transport, hotell och konferens 
 
Resenär: Den eller de enskilda personer som deltar i ett grupparrangemang 
 
 

 2. AVTALET   
 

Avtalet är bindande när Kunden accepterar Arrangörens offert. Arrangören skall skriftligen per e-post 
bekräfta Kundens beställning utan dröjsmål. 

 
Därigenom godkänner Kunden dessa särskilda villkor, villkor för GDPR. 
 
Avtalet jämte dessa villkor, kallas nedan gemensamt för Avtalet. 

 
Dessa särskilda villkor utgör tillsammans med eventuella tillägg i Arrangörens bekräftelse de 
fullständiga villkoren för grupparrangemanget. Härutöver kan också eventuella konkurrerande klausuler 
och särskilda villkor som Arrangörens underleverantörer (t ex hotell, flygbolag) uppställer avseende viss 
tjänst eller produkt gälla, vilka då skall anges i Arrangörens bekräftelse. 
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3. KUNDENS, RESENÄRENS OCH LINGMERTHS ÅTAGANDEN  
 
Kunden skall kostnadsfritt och utan dröjsmål tillhandahålla Lingmerths korrekt och fullständig 
information som    erfordras för tjänstens genomförande och aktivt verka för fullgörandet av Tjänsterna 
i Avtalet. 
 
Denna information ska innehålla resenärsinformation om alla resenärer (även icke anställda som reser 
på Kundens uppdrag och nyttjar tjänsterna.) Denna information skall alltid hållas relevant och 
uppdaterad; sker några väsentliga ändringar, skall detta meddelas omgående.    
 
Kunden är ansvarig att kontrollera att stavning av namnet i bokning, bekräftelse och biljett stämmer 
överens med stavning av namnet i passet. 
 
Kunden är ansvarig för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass, visum, vaccinationer, intyg osv. 
som krävs för resan. 
 
Kunden och Resenärer ansvarar för att omgående vid mottagandet av dokumentation, oavsett i vilken 
form denna erhålls (e-post eller på annat sätt) avseende grupparrangemanget, kontrollera samtliga 
uppgifter i dokumentationen.  
 
Lingmerths ska, på kundens begäran och om så är möjligt, korrigera felaktiga uppgifter. Lingmerths 
har rätt till ersättning för de kostnader korrigeringen medför samt för Lingmerths administrativa 
kostnader. Om felet orsakas av Lingmerths har Lingmerths inte rätt till sådan ersättning. 
 
Om kunden inte meddelar Lingmerths fel i bokningsbekräftelse och/eller i flygbiljett,  
som kunden upptäckt eller borde ha upptäckt, ansvarar inte Lingmerths för skada som uppstår till 
följd av detta. 
 
Lingmerths kan behöva kontakta kunden t.ex. vid ändringar i den köpta resan. Kunden är skyldig att 
lämna korrekta kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadresser. Kunden är även skyldig 
att löpande kontrollera om man har mottagit meddelanden från Lingmerths.  
 
Lingmerths ansvarar inte för eventuell skada som uppkommer för kunden vid ändring i den köpta 
resan om Lingmerths på ett korrekt sätt har meddelat resenären om ändringen. 
 
Kunden och Resenärer skall under grupparrangemanget följa alla rimliga anvisningar och 
rekommendationer från Arrangören och dennes underleverantörer. 
 
 
4. PERSONUPPGIFTER  
 

Lingmerths följer kraven i dataskyddsförordningen även kallad GDPR (General Data Protection 
Regulation).  
 
Lingmerths behandlar alla sina kunder, samarbetspartners, leverantörer, och medarbetares 
personuppgifter enligt dataskyddsförordningen och med största respekt för den personliga integriteten. 
För mer information om hur Lingmerths behandlar personuppgifter, hänvisas till 
www.lingmerths.se/gdpr 
 
Båda parterna är var för sig ansvarig för att samtliga personuppgifter eller annan känslig information 
behandlas i enlighet med tillämpliga lagar samt att tillämpliga regler följs i enlighet med GDPR.  
 

http://www.lingmerths.se/gdpr
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5. BOKNINGSPROCESSEN/BESTÄLLNING  

Enligt Lingmerths kvalitetskrav hanteras bokningsprocessen enligt de uppställda kvalitets- och 
miljökrav, i enlighet med:  ISO 9001-2015, ISO 14001-2015.  

Lingmerths har öppet på helgfria vardagar mellan kl.08.00 - 17.00. 
Vid frågor på andra tider hänvisas till Lingmerths 24-timmars-service.  
Service utanför normala kontorstider medför att ett extra arvode tas ut enligt avtalad prislista.   
 
 
6. ANSVAR   
 

Lingmerths förmedlar resetjänster, uteslutande i egenskap av bokningsagent, för leverantörer av dessa 
tjänster. Lingmerths ansvarar inte för utebliven leverans där leverantör på något sätt felat. Vid 
utebliven leverans av förbetald resetjänst, oavsett orsak, biträder Lingmerths Kunden i samband med 
reklamationer.  
 
Ersättning debiteras enligt arvodeslista. Lingmerths ansvarar för sådana fel som byrån, genom 
oaktsamhet, orsakat, t.ex. fel i flygbiljett eller felaktig/missvisande information, om inte 
Lingmerths kan visa att den inte varit oaktsam. 
 
 

 7. PRIS OCH ÄNDRINGAR AV PRIS  
 

Priset är baserat på de vid tidpunkten för offerten gällande förhållanden. Arrangören förbehåller sig 
rätten att ändra priset beroende på ändrat antal deltagare, ändrade valutakurser, nya eller höjda 
avgifter, skatter eller tillägg (såsom bränsletillägg) som tillkommit efter denna tidpunkt. 
 
Anmälningsavgift för grupparrangemanget faktureras i samband med att Kunden accepterar 
Arrangörens offert. Resterande del av priset skall vara Arrangören tillhanda senast 35 dagar före avresa 
om inget annat avtalats. Anmälningsavgiften återbetalas ej vid eventuell avbokning. 
 
Vid betalning med konto- eller kreditkort, debiteras Kunden den faktiska avgift som kortföretaget 
debiterar för betalningstransaktionen. 

Vid eventuella tillkommande kostnader som uppkommer under pågående grupparrangemang som 
Kunden önskar få fakturerat via Arrangören, tillkommer ett kredit- och hanteringsarvode på 15% av 
beloppet. 
 
 

 8. ÄNDRINGAR I BEKRÄFTAD BESTÄLLNING  
 

Om inget annat framgår så gäller nedan: 
För varje ändring i redan bekräftad beställning äger Arrangören rätt att debitera Kunden 45-15 dagar 
före avresa, 325 kronor per person och ändring. 
14–8 dagar före avresa, 500 kronor per person och ändring 7–0 dagar före avresa, 1 000 kronor per 
person och ändring 
 
Arrangören förbehåller sig rätten att, utöver i föregående punkt angiven avgift, debitera Kunden för 
underleverantörers eventuella avgifter i samband med ändring. 
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Arrangören skall om möjligt tillgodose Kundens begäran om byte av Resenär efter det att avtalet är 
bindande enligt punkt 3. Byte av Resenär är att betrakta som avbokning och nybokning och kostnaderna 
härför i detta avtal blir därmed tillämpliga. 
 
 

 9. AVBESTÄLLNING AV RESAN  
 

Om inget annat framgår så gäller nedan: 
 
Avbeställning av ett bokat grupparrangemang skall ske skriftligen via e-post. Vid Kundens avbeställning 
debiteras följande kostnader av grupparrangemangets pris. 
 

• Vid avbeställning tidigare än 60 dagar före avresa 30 % 
• Vid avbeställning mellan 60 och 31 dagar före avresa 50 % 
• Vid avbeställning mellan 30 och 15 dagar före avresa 75 % 
• Vid avbeställning 14 dagar före avresa eller senare 100 % 

 
Vid avbeställning av delar av grupparrangemang eller enstaka Resenär skall avbeställningskostnaden 
beräknas på den del av priset som är hänförlig till den aktuella delen eller Resenären. 
 
Utöver ovan angivna avbeställningskostnad kan, på grund av underleverantörers särskilda villkor, 
ytterligare kostnader för Kunden tillkomma. Vid avbeställning av icke avbokningsbara flygbiljetter, 
uppgår kostnaden normalt sett till hela priset. 
 
 

 10. AVBESTÄLLNINGSSKYDD  
 

Vi rekommenderar att teckna avbeställningsskydd för att kostnadsskydda en Resenär som måste 
avbeställa på grund av akut sjukdom, olycksfall eller liknande. Premien skall alltid erläggas i samband 
med anmälningsavgiften och gäller specifikt per deltagare och är knuten till den aktuella resan. 
Lingmerths förmedlar Gouda Försäkring.  
 
11. FORCE MAJEURE  
 

 

Arrangören ansvarar inte för fel, dröjsmål eller annan skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd 
eller -föreläggande, krigshändelse, strejk, naturkatastrof, större utbrott om allvarlig sjukdom eller 
annan liknande omständighet eller händelse som ligger utanför Arrangörens kontroll. 

Kunden har rätt till återbetalning i den mån/omfattning som arrangören återfår av underleverantören.  
 
Om en omständighet enligt föregående stycke inträffar äger Arrangören rätt att häva avtalet. Kunden 
äger därvid inte rätt till någon ersättning eller skadestånd. 
 
 

12. FRISKRIVNING  
 

 

Arrangören ansvarar inte för skada som drabbar Kunden och/eller Resenär och som beror på 
förhållande utanför Arrangörens kontroll. Inte heller ansvarar Arrangören för eventuella skador som 
beror på underleverantör som Arrangören anlitat för att utföra tjänst som ingår i grupparrangemanget, 
såsom t.ex. inställda eller försenade flyg. Kundens eller Resenärens eventuella anspråk skall i sådant 
fall riktas direkt mot berörd underleverantör. 
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13. REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE  
  

 

Kunden eller Resenär kan inte åberopa fel eller brist i grupparrangemang om inte reklamation 
skriftligen skett till Arrangören snarast efter det att felet eller bristen upptäckts eller borde ha 
upptäckts, dock senast 14 dagar efter avslutad resa. Reklamation skall om möjligt ske på resmålet. 

Kunden vänder sig här till reklamation@lingmerths.se.      
 
 
14. SEKRETESS   
 
Båda parter var för sig förbinder sig att under Avtalets giltighetstid samt därefter utan begränsning i tid 
iakttaga sekretess rörande företags- och /eller affärshemligheter eller information som i övrigt är att 
betrakta som information av konfidentiell natur. Detta Avtal är att betrakta som konfidentiell 
information. 
Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som Part kan visa har blivit känd för denne på annat 
sätt än genom Avtalet eller som är allmänt känd.  
Part förbinder sig att ålägga anställd personal och tredje-partsrepresentanter som får tillgång till 
konfidentiell Information att iaktta motsvarande sekretess. 
 
 
15. TVIST   
 

Tvist rörande detta avtal ska avgöras enligt svensk domstol, med tillämpning av svensk rätt. 
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