
Lög um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun. 

Nr. 95/2018 

 

 

III. KAFLI  

Breytingar á samningi um pakkaferð fyrir brottför.  
11. gr. 

Framsal á samningi um pakkaferð.  

     Ferðamaður getur framselt samning um pakkaferð áður en ferð hefst til annars ferðamanns 

sem uppfyllir öll skilyrði viðkomandi samnings, hafi hann tilkynnt skipuleggjanda eða 

smásala það með hæfilegum fyrirvara á varanlegum miðli. Tilkynning sem er send eigi síðar 

en sjö dögum áður en ferð hefst telst alltaf vera með hæfilegum fyrirvara.  

     Framseljandi og framsalshafi bera sameiginlega óskipta ábyrgð á greiðslu eftirstöðva 

pakkaferðar og hvers kyns kostnaðar sem hlýst af framsali. Skipuleggjandi eða smásali skal 

tilkynna framseljanda um raunverulegan kostnað vegna framsalsins, sem skal vera hæfilegur 

og sanngjarn, og leggja fram gögn því til staðfestingar. Skipuleggjanda eða smásala er aðeins 

heimilt að krefjast greiðslu sem svarar til raunverulegs kostnaðar sem hann verður fyrir vegna 

framsalsins.  

12. gr. 

Verðbreytingar.  

     Verð það sem sett er fram í samningi um pakkaferð skal haldast óbreytt nema því aðeins að 

það sé skýrt tekið fram að verð geti breyst og nákvæmlega sé tilgreint hvernig breytt verð 

skuli reiknað út. Þá eru verðhækkanir aðeins heimilar ef ferðamanni er í samningi um 

pakkaferð gefinn sambærilegur réttur til verðlækkunar.  

     Verðbreytingar eru aðeins heimilar vegna breytinga á:  

a. verði farþegaflutninga vegna breytinga á eldsneytisverði eða öðrum aflgjöfum, 

b. sköttum eða gjöldum sem lögð eru á þá ferðatengdu þjónustu sem samningur tekur til, 

c. gengi erlendra gjaldmiðla sem máli skipta fyrir efni samnings. 

 

     Skipuleggjandi eða smásali skal tilkynna ferðamanni um allar verðhækkanir með skýrum 

og greinargóðum hætti, ásamt rökstuðningi fyrir hækkuninni og útreikningi, á varanlegum 

miðli, eigi síðar en 20 dögum áður en ferð hefst.  

     Hækkun á verði pakkaferðar samkvæmt þessari grein telst veruleg breyting, sbr. 14. gr., 

nemi hún 8% eða meira af því verði sem fram kemur í samningi um pakkaferð.  

     Fari ferðamaður fram á lækkun á verði pakkaferðar er skipuleggjanda eða smásala heimilt 

að krefjast greiðslu raunkostnaðar sem hann verður fyrir vegna vinnu við útreikning á 

verðbreytingu.  

13. gr. 

Tilkynningarskylda vegna breytinga á samningi um pakkaferð.  

     Skipuleggjanda eða smásala er ekki heimilt að gera breytingu á samningi um pakkaferð, 

aðrar en verðbreytingar skv. 12. gr., nema heimild til slíkrar breytingar komi fram í samningi 

um pakkaferð og um óverulega breytingu sé að ræða.  

     Skipuleggjandi eða smásali skal án tafar tilkynna ferðamanni á skýran, skiljanlegan og 

áberandi hátt og á varanlegum miðli um:  



a. fyrirhugaðar breytingar á pakkaferð og áhrif þeirra á verð pakkaferðar, 

b. hæfilegan frest sem ferðamaður hefur til að samþykkja breytingar eða afpanta 

pakkaferð, 

c. afleiðingar þess að ferðamaður svari ekki innan frestsins, 

d. ef við á, þá pakkaferð sem ferðamanni er boðin í staðinn. 

 

     Ferðamaður getur afpantað pakkaferð, sbr. 14. gr., ef breyting á samningi um pakkaferð 

felur í sér verulegar breytingar á megineinkennum ferðatengdrar þjónustu, ef skipuleggjandi 

getur ekki uppfyllt sérkröfur ferðamanns skv. a-lið 1. mgr. 7. gr. eða ef verð pakkaferðar er 

hækkað um meira en 8%.  

14. gr. 

Afsláttur, endurgreiðsla og úrbætur vegna verulegra breytinga á samningi um pakkaferð.  

     Afpanti ferðamaður pakkaferð skv. 13. gr. á hann rétt á fullri endurgreiðslu innan 14 daga 

eða að þiggja í staðinn aðra pakkaferð sambærilega að gæðum eða betri, ef skipuleggjandi 

getur boðið slík skipti.  

     Ferðamaður á rétt á verðlækkun samþykki hann breytingar á pakkaferð skv. 13. gr. og þær 

leiða til þess að pakkaferðin verður lakari að gæðum, eða ef pakkaferð sem boðin er í staðinn 

fyrir keypta ferð er ódýrari. Verði ferðin dýrari greiðir ferðamaður mismuninn.  

 


