
 

Lion Alpin är återförsäljare av resor åt arrangören Ski Travel Group AB – Hinterbergstrasse 34a 6312, 
Steinhausen, Schweiz 

 

 

Resenär som har träffat avtal om Av- och ombokningstrygghet har rätt att avbeställa/boka om resan, 
enligt villkoren här under. 

Vid fastställande av resans pris ingår inte kostnad för avbeställningsskydd. Kostnaden för 
avbeställningsskyddet återbetalas inte under några omständigheter. Enda undantaget är om Lion 
Alpin tvingas ställa in resan. 

Om resenären har Av- och ombokningstrygghet får resan i fall som anges här under avbeställas utan 
kostnad. 

1. Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, 
resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- 
eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären 
gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit 
bindande för resenären drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat 
sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att 
resenären inte rimligen kan genomföra resan. 

2. Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att 
avtalet blivit bindande och omhändelsen är av så ingripande karaktär för 
resenären att det är orimligt att kräva att resenären skall genomföra 
resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig 
känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan 
ingripandehändelse är t.ex. brand i den egna bostaden eller om den 
försäkrade blir uppsagd från sitt arbete i perioden 0-3 månader innan 
avresa mot uppvisat intyg från arbetsgivaren. 

3. Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt 
resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 1 eller 2 och det är 
oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens 
sällskap. 

4. Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan 
resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 1 - 2 
ska erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat 
eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt 
anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon 
sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt 
avtalet utan ytterligare kostnad för resenären. 

5. Fri ombokning kan göras upp till 60 dagar innan avresa under innevarande 
säsong till ej rabatteraderesor. 


