Fellur ferð eða ferðaþjónusta undir lög nr. 95/2018 um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun?
(a) Ferð er skemmri en 24 klts. og gisting ekki
innifalin
(b)
+ er tilfallandi
+ ekki í hagnaðarskyni
+ fyrir takmarkaðan hóp ferðamanna.
(c) viðskiptaferðir keyptar í tengslum við
atvinnurekstur kaupanda á grundvelli
rammasamnings (almenns samnings).

Já

Undanþegin ákvæðum laganna

Nei
Innifelur ferð a.m.k. tvær tegundir
ferðatengdrar þjónustu:
(a) flutning farþega
(b) gistingu
a. ekki eðlilegum tengslum við flutning farþega
b. ekki til búsetu

Nei

Ekki pakkaferð

(c) leigu bifreiða og bifhjóla sem krefjast
ökuréttinda í A-flokki
(d) aðra þjónustu við ferðamenn sem ekki er í
eðlilegum tengslum við a), b) eða c).
Já
almenns samnings.
Er um að ræða ferð sem felur í sér (d) ásamt
(a) eða (b) eða (c).
Já

Nei

(t.d. a+b(+d), a+c(+d), b+c(+d) o.s.frv. )

t.d. a+d, b+d, c+d
eða a+2d, b+2d, c+2d

(d) er umtalsverður hluti (25% eða meira) af
heildarvirði samsettrar þjónustu

Já

Nei
(d) er auglýst sem nauðsynlegur þáttur
þjónustunnar.

Já

Nei
(d) er tilgangur ferðarinnar eða á annan hátt
mikilvægur þáttur hennar.

Já

Nei
(d) er valin og keypt eftir að veiting (a), (b) eða
(c) er hafin.
Nei
Þjónustan er sett saman fyrirfram af
ferðaþjónustufyrirtæki (seljanda/ferðaskrifst)

Já

Ekki pakkaferð

Nei

Já
Af seljandanum sjálfum (by the organiser
itself)
Nei

Já

Pakkaferð
fellur undir tryggingu og
skyldur ferðaskrifstofa
vegna pakkaferða

Að beiðni ferðamannsins

Já

Pakkaferð

Já

Pakkaferð

Nei
Í samræmi við val ferðamannsins

*almennur samningur (rammasamningur)
*aðskildir samningar við mismunandi
ferðaþjónustuveitendur

Keypt hjá sama söluaðila og valið áður en
gengið er frá greiðslu

Já

Pakkaferð

Nei
Boðin/seld/greiðslu krafist á heildarverði eða í
einni samtölu.

Já

Pakkaferð

Já

Pakkaferð

Nei
Auglýst eða seld með lýsingunni PAKKAFERÐ
eða viðlíka sem gefur til kynna að um pakka sé
að ræða
Nei
Sett saman eftir að gengið er frá samning þar
sem velja má um mismunandi samsetningar
þjónustu.

Já

Pakkaferð

Nei
Keypt af mismunandi
söluaðilum/þjónustuveitendum í samtengdu
bókunarferli á netinu þar sem hver þjónusta er
valin af annarri (click throughs)

Nei

Ekki pakkaferð

Nei

Ekki pakkaferð

Já
Eftirfarandi upplýsingar eru allar fluttar frá
fyrsta seljanda (þjónustuveitanda) til þess
næsta: (1) Nafn
(2) Greiðsluupplýsingar.
(3) Tölvupóstfang.
Já
Var gengið frá samningi við (kaupum af)
öðrum þjónustuveitanda innan 24 stunda frá
staðfestingu frá fyrsta þjónustuveitanda?
Nei

Já

Pakkaferð

A.m.k. tvær mismunandi tegundir
ferðatengdrar þjónustu
- ekki pakki
- aðskildir samningar við hvern
þjónustuveitanda

Nei

Ekki samtengd ferðatilhögun

Já
Er um að ræða ferð sem felur í sér (d) ásamt
(a) eða (b) eða (c).

Nei

Já
(d) er umtalsverður hluti (25% eða meira) af
heildarvirði samsettrar þjónustu

Já

Nei
(d) er auglýst sem nauðsynlegur þáttur
þjónustunnar.

Já

Nei
(d) er tilgangur ferðarinnar eða á annan hátt
mikilvægur þáttur hennar.

Nei

Ekki samtengd ferðatilhögun

Já
Í einni heimsókn eða einum samskiptum
(single point of sale contact) hefur seljandinn
(þjónustuveitandi) milligöngu um val og að
greitt er sérstaklega fyrir hverja þjónustu.

Já

fellur undir tryggingu og skyldur
ferðaskrifstofa vegna samtengdrar
ferðatilhögunar

Nei
Kaup á í það minnsta einni viðbótarþjónustu
frá öðrum þjónustuveitanda eru auðvelduð
markvisst (facilitated in a targeted manner)

Samtengd ferðatilhögun

Nei

Ekki samtengd ferðatilhögun

Já
Var gengið frá samningi við (kaupum af)
öðrum þjónustuveitanda innan 24 stunda frá
staðfestingu frá fyrsta þjónustuveitanda?
Nei

Já

Samtengd ferðatilhögun
Hver ferðatengd þjónusta seld fyrir sig
og fellur því utan gildissviðs laganna

