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Orðskýringar.
1. Ferðatengd þjónusta:
a. flutningur farþega,
b. gisting sem hvorki er í eðlilegum tengslum við flutning farþega né til búsetu,
c. leiga bifreiða og bifhjóla sem krefjast ökuréttinda í A-flokki,
d. önnur þjónusta við ferðamenn sem ekki er í eðlilegum tengslum við
ferðatengda þjónustu skv. a–c-lið.
2. Pakkaferð: Samsetning a.m.k. tveggja mismunandi tegunda ferðatengdrar þjónustu
vegna sömu ferðar ef:
a. þær eru settar saman af einum og sama seljanda, þ.m.t. að beiðni ferðamanns
eða í samræmi við val hans, áður en einn samningur er gerður um alla
þjónustuna, eða
b. þjónustan, óháð því hvort gerðir eru aðskildir samningar við hvern
þjónustuveitanda, er:
1. keypt og valin á sama stað áður en ferðamaður samþykkir að greiða
fyrir hana,
2. boðin til sölu, seld eða krafist greiðslu fyrir hana á heildarverði,
3. auglýst eða seld sem pakkaferð eða með hætti sem gefur slíkt til kynna,
4. sett saman eftir að samningur er gerður og seljandi veitir ferðamanni
rétt til að velja mismunandi tegundir ferðatengdrar þjónustu, eða
5. keypt af mismunandi seljendum með hjálp samtengdra bókunarferla á
netinu þar sem seljandinn, sem fyrsti samningurinn er gerður við,
sendir nafn, greiðsluupplýsingar og tölvupóstfang ferðamannsins til
annars eða annarra seljenda og samningur er gerður við þá innan 24
klst. frá staðfestingu bókunar fyrstu ferðatengdu þjónustunnar.
Það telst ekki pakkaferð ef aðeins ein tegund ferðatengdrar þjónustu skv. a–c-lið 1.
tölul. er samsett með annarri þjónustu við ferðamenn skv. d-lið 1. tölul. ef sú þjónusta:
a. nemur minna en 25% af virði samsettu þjónustunnar og er ekki mikilvægur
þáttur hennar eða auglýst sem slík, eða
b. er valin og keypt eftir að veiting ferðatengdrar þjónustu skv. a–c-lið 1. tölul. er
hafin.

3. Samningur um pakkaferð: Samningur um pakkaferð í heild eða, ef gerðir eru aðskildir
samningar, allir samningar sem ná yfir ferðatengda þjónustu sem er innifalin í
pakkaferðinni.
4. Upphaf pakkaferðar: Þegar framkvæmd ferðatengdrar þjónustu sem er innifalin í
pakkaferð hefst.

5. Samtengd ferðatilhögun: A.m.k. tvær mismunandi tegundir ferðatengdrar þjónustu
sem keyptar eru vegna sömu ferðar en mynda ekki pakkaferð, enda séu gerðir
aðskildir samningar við hvern ferðaþjónustuveitanda fyrir sig, og seljandinn hefur
milligöngu um:
a. að ferðamenn velji og greiði sérstaklega fyrir hverja tegund ferðatengdrar
þjónustu við einstaka heimsókn eða samskipti á sölustað hans, eða
b. með markvissum hætti, öflun a.m.k. einnar tegundar ferðatengdrar þjónustu til
viðbótar frá öðrum seljanda, þar sem samningur við þann seljanda er gerður
innan 24 klst. frá staðfestingu bókunar fyrstu ferðatengdu þjónustunnar.
Það telst ekki samtengd ferðatilhögun ef aðeins er keypt ein tegund ferðatengdrar
þjónustu skv. a–c-lið 1. tölul. og önnur þjónusta við ferðamenn skv. d-lið 1. tölul. ef sú
þjónusta nemur minna en 25% af samanlögðu virði þjónustunnar og er ekki
mikilvægur þáttur ferðarinnar eða auglýst sem slík.
6. Ferðamaður: Sérhver aðili sem óskar eftir að gera samning eða hefur rétt til að ferðast
á grundvelli samnings sem fellur undir gildissvið laga þessara.
7. Seljandi: Einstaklingur eða lögaðili, jafnt í eigu hins opinbera sem í einkaeigu, sem
vegna hlutaðeigandi viðskipta kemur fram í atvinnuskyni og gerir samninga við
ferðamenn, svo og hver sá sem í atvinnuskyni kemur fram í umboði eða fyrir hönd
seljanda, hvort sem seljandi kemur fram sem skipuleggjandi, smásali, seljandi sem
hefur milligöngu um samtengda ferðatilhögun eða sem ferðaþjónustuveitandi.
8. Skipuleggjandi: Seljandi sem setur saman og selur eða býður til sölu pakkaferðir,
annaðhvort milliliðalaust eða fyrir tilstilli annars seljanda eða ásamt öðrum seljanda,
eða sá seljandi sem sendir gögn um ferðamann áfram til annars seljanda í samræmi við
5. tölul. b-liðar 2. tölul.
9. Smásali: Seljandi, annar en skipuleggjandi, sem selur eða býður til sölu pakkaferðir
sem skipuleggjandi setur saman.
10. Varanlegur miðill: Tæki sem gerir ferðamanni eða seljanda kleift að geyma
upplýsingar, sem beint er til hans persónulega, óbreyttar þannig að hann geti afritað
þær og flett upp í þeim í hæfilegan tíma.
11. Óvenjulegar og óviðráðanlegar aðstæður: Aðstæður sem eru ekki á valdi þess aðila
sem ber þær fyrir sig og ekki hefði verið hægt að komast hjá jafnvel þótt gripið hefði
verið til réttmætra ráðstafana.
12. Sölustaður: Fast húsnæði, færanlegt athafnasvæði, símaþjónusta eða vefsetur fyrir
smásölu eða álíka söluaðila á netinu, þ.m.t. þegar smásöluvefsetur eða söluaðilar á
netinu eru kynntir ferðamönnum á einum sölustað.
13. Heimflutningur: Flutningur ferðamanns til baka til brottfararstaðar eða annars staðar
sem samið er um.

