
Leiðbeiningar vegna nýrra laga 

um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun nr. 95/2018



Samtengda ferðatilhögun skilgreind fyrir rekstraraðila og 
skýrð fyrir neytendum 
Í tilskipun ESB um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun nr. 2015/2302 er samtengd ferðatilhögun (STF) skilgreind svo: 

„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 fra ́ öðrum seljanda, þar sem
samningur við þann seljanda er gerður innan 24 klst. fra ́ staðfestingu bókunar fyrstu ferðatengdu þjónustunnar.

Framangreindir a- og b-liðir skilja rekstraraðila eftir með ýmsar spurningar. Á tímum fjölbreyttra samskiptamáta, þar sem 
jafnlíklegt er að neytendur bóki í gegnum smáforrit (app) og að þeir geri það um vefsetur með borðtölvu, þarf að skilgreina 
nákvæmlega merkingu hugtakanna „einstök heimsókn á“ eða „samskipti við sölustað“ til að rekstraraðilar geti uppfyllt 
lagaákvæðin.

Á sama hátt þarf milliganga „með markvissum hætti“ að útiloka almennar auglýsingar og miðast við aðstæður þar sem höfð er 
milliganga um önnur viðskipti með sölutilboði til ferðamannsins. Á næstu síðum verður leitast við að skilgreina nákvæmlega a- og
b-lið 5. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar og setja fram túlkun sem ábyrgir rekstraraðilar geta notað til að búa sig undir það að fylgja 
lagaákvæðunum. 

https://www.ferdamalastofa.is/static/files/log2018/tilskipun-esb-um-pakkaferdir-og-sft-32015l2302-lok.pdf


Samtengd ferðatilhögun: Merking „milligöngu“ skv. 
tilskipun ESB um rafræn viðskipti

Í „Leiðbeiningum framkvæmdastjórnarinnar um framkvæmd/beitingu tilskipunar 2005/29/EB um óréttmæta viðskiptahætti“ (birtar 25. maí 2016) 
er samspilið milli tilskipunarinnar um rafræn viðskipti og neytendalaga greint. Þar er vísað til málsins L'Oréal gegn eBay (C-324/09) til að varpa ljósi 
á við hvaða aðstæður vettvangur telst vera virkur og því utan verndar tilskipunarinnar um rafræn viðskipti. Rök dómstólsins í málinu koma fram í 
115. og 116. lið dómsins:

115 Líkt og ríkisstjórn Bretlands hefur réttilega bent á, getur það eitt að rekstraraðili netmarkaðar geymi sölutilboð á netþjóni sínum, ákveði 
þjónustuskilmála hans, taki við greiðslu fyrir þá þjónustu og veiti viðskiptavinum sínum almennar upplýsingar, ekki haft þau áhrif að honum sé 
neitað um þær undanþágur frá ábyrgð sem kveðið er á um í tilskipun 2000/31 (sjá hliðstætt í 116. lið Google France og Google [C-236/08]).

116 Hafi rekstraraðilinn hins vegar veitt aðstoð, sem nánar tiltekið felur í sér að bæta framsetningu sölutilboða sem um ræðir eða kynna slík 
tilboð, skal litið svo á að hann hafi ekki tekið sér hlutlausa stöðu milli viðkomandi söluaðila og hugsanlegra kaupenda heldur gegnt virku 
hlutverki sem er til þess fallið að veita honum þekkingu eða stjórn á þeim gögnum sem tengjast þessum sölutilboðum. Þá getur hann ekki, í 
tilviki þessara gagna, reitt sig á þá undanþágu frá ábyrgð sem um getur í 1. mgr. 14. gr. tilskipunar 2000/31.

Í þessu máli var eBay talið vera „virkt“ og tapaði því vernd sinni að því er varðar ábyrgð milliliðar, með því að hafa bætt framsetningu sölutilboða 
eða kynnt þau, og öðlast þar með „þekkingu“.

„Milliganga“ í skilningi hugtaksins verður að teljast „virk“ í þeim skilningi sem lýst er í máli L'Oréal gegn eBay. Aðstæður, þar sem seljandi kemur 
fram með hlutlausum hætti án nokkurrar viðleitni til þess að bæta eða kynna sölutilboð, myndu því ekki leiða til samtengdrar ferðatilhögunar. 



Samtengd ferðatilhögun: „Með markvissum hætti“ í 
skilningi tilskipunarinnar um óréttmæta viðskiptahætti 

Í viðleitni til að útskýra túlkun hugtaksins „með markvissum hætti“ eru „auglýsingar á vefsetrum“ sem settar eru inn af 
„smygildum (e. cookies) eða lýsigögnum“ undanskildar samkvæmt 12. forsendu tilskipunar ESB um pakkaferðir. Í 13. forsendu er, 
sem dæmi um samtengda ferðatilhögun „með markvissum hætti“, vísað til „boðs um að bóka“ sem fylgir með staðfestingu á 
bókun fyrstu ferðatengdu þjónustunnar. 

Þó að í tilskipuninni eða í lögum nr. 96/2018 sé ekki að finna skilgreiningu á hugtakinu „boð um að bóka“ er í tilskipun 
2005/29/EB um óréttmæta viðskiptahætti gerður svipaður greinarmunur á auglýsingum og „sölutilboði“. Í i-lið 2. gr. 
tilskipunarinnar um óréttmæta viðskiptahætti er „sölutilboð“ skilgreint sem „samskipti í viðskiptum sem gefa til kynna eiginleika 
og verð vörunnar á þann hátt sem hæfir þeirri tegund samskipta í viðskiptum sem um er að ræða og gerir þar með 
ferðamanninum mögulegt að taka upplýsta ákvörðun um kaup“.

Þetta er gagnlegt viðmið til að skilja hugtakið „með markvissum hætti“. Ef fylgt er rökfærslu gildandi Evrópulöggjafar ætti 
markviss háttur að fela í sér að bæði sé gefið upp verð annarrar ferðatengdrar þjónustu og eiginleikar hennar. Ekki er hægt að líta 
svo á að auglýsingar þar sem neytendum eru „aðeins veittar upplýsingar“ en fela hvorki í sér verð né nánari upplýsingar um 
eiginleika þjónustunnar,  séu „með markvissum hætti“. 



Samtengd ferðatilhögun: Tvær lögfræðilegar prófanir

Rekstraraðili, sem vill meta hvort um samtengda ferðatilhögun geti verið að ræða, þarf fyrst að meta hvort þær tvær „tegundir 
ferðatengdrar þjónustu“ sem um er að ræða uppfylli tiltekin grunnskilyrði:

• Þær felast í flutningi farþega, gistingu, bílaleigu eða annarri ferðatengdri þjónustu til viðbótar, sem er ekki minniháttar 
og sem nemur meira en 25% af heildarverðmæti pakkaferðarinnar, eða er tilgangur ferðarinnar.

• Þær eru vegna sömu ferðar.

• Um þær eru gerðir aðskildir samningar.

• Um er að ræða einhvers konar „milligöngu“, þ.e. aðgerð af hálfu seljanda.

Síðan eru tvær prófanir sem rekstraraðili þarf að beita skv. a. og b. liðum 5. tl. 4. gr. laga um pakkaferðir og samtengda 
ferðatilhögun nr. 95/2018. Þessum prófunum er ætlað að taka til „milligöngu“ um öflun annarra kaupa meðan á einstökum 
samskiptum við, eða heimsókn á einn sölustað stendur (a-liður) og „milligöngu“ „með markvissum hætti“ (b-liður). Hinni fyrri 
fylgir minni sönnunarbyrði vegna þess að ásetningur um að hvetja til annarrar bókunar er skýrari, sé einstök heimsókn á eða 
samskipti við sölustað túlkuð sem bókunarferli. Hins vegar er „milliganga“ „með markvissum hætti“, sem á sér stað utan 
bókunarferlisins og tekur til fleiri en eins sölustaðar, háð nokkrum frekari forsendum.



Samtengd ferðatilhögun (a): „Einstök heimsókn“ á eða 
samskipti við „sölustað“ 
• Tilgangur a-liðar 5. tl. 4. gr. er að ná yfir aðstæður þar sem seljandi „hefur milligöngu um“ framhald bókunarferlisins á sínu eigin vefsetri eða í 

hvítmerktu umhverfi þar sem ferðamaðurinn skiptir við tvo seljendur en einn sölustað. Með hvítmerkingu (e. white labelling) er átt við tilvik 
þar sem ferðamaðurinn er áfram í sama sjónræna umhverfi við lok upphaflegu viðskiptanna og er boðin þar ferðatengd þjónusta til viðbótar. 
Aðilinn sem býður ferðatengdu viðbótarþjónustuna er annar en sá sem býður þá fyrstu en útlit vefsetursins og upplifun ferðamannsins af því 
er áfram sú sama.

• Það er „milligangan“ í þessu samhengi sem er rekstraraðilum nauðsynleg forsenda til þess að meta hvort gefa eigi út staðlað upplýsingablað. 
Þetta útilokar þegar í stað aðstæður þar sem ferðamaðurinn notar einfaldlega mismunandi flipa til þess að gera aðgreindar bókanir vegna 
sama ferðalags eða orlofsferðar eða að hann haldi opnu bókunarsmáforriti sem hann kemur aftur að síðar. Í þessum tilvikum liggur engin 
forsenda fyrir vegna þess að engin „milliganga“ er fyrir hendi og seljandinn er ekki virkur gerandi.

• Augljós forsenda er þó fyrir hendi í tilvikum þar sem ferðamaðurinn fær hvatningu til þess að ganga til annarra kaupa innan sama 
bókunarferlisins („einstök heimsókn“) eða fær svipaða hvatningu í hvítmerktu umhverfi. Gott dæmi er krosssala þegar gengið er frá greiðslu 
fyrir fyrstu þjónustuna, s.s. þegar að á staðfestingarsíðu vegna flugmiða er sett fram tilboð um að bóka hótel á afsláttarverði á ákvörðunarstað 
ferðamannsins á viðeigandi dagsetningum.

Innan gildissviðs laganna:
 Ferðamaðurinn er hvattur til tvennra kaupa innan

sama bókunarferils á vefsetri.
 Ferðamaðurinn er hvattur til tvennra kaupa í 

hvítmerktu umhverfi þ.s. fleiri en einn rekstraraðili
er að baki einum sölustað.

Utan gildissviðs laganna:
x Bókunarferli lýkur án viðbótartilboða til

ferðamanns. Tilvik þar sem ferðamaðurinn smellir
aftur á opinn flipa til þess að ganga frá öðrum
kaupum síðar eða skilur bókunarsmáforrit eftir opið
í kjölfar fyrstu kaupa uppfylla ekki skilyrði til að
teljast STF.



Samtengd ferðatilhögun (b): „Með markvissum hætti“ 

•Ekki er ætlunin með tilskipuninni að setja allar auglýsingar á Netinu undir gildissvið samtengdrar ferðatilhögunar, því í forsendum 
tilskipunarinnar er gerður greinarmunur á auglýsingum þar sem neytendum eru „aðeins veittar upplýsingar“ um mögulegar viðeigandi 
ferðavörur og markvissri viðleitni til að annarrar, tengdrar sölu.

•Í 12. forsendu tilskipunarinnar er það tekið skýrt fram að almennar Netauglýsingar, s.s. þar sem smygildi (cookies) eða lýsigögn eru notuð til að 
setja inn auglýsingar, geti ekki talist „markvissar“ í þeim skilningi sem lýst er í b-lið 5. mgr. 3. gr. Þessar auglýsingar munu ávalt vera viðeigandi á 
þann hátt að þar er auglýst þjónusta á stöðum sem ferðamaðurinn hefur þegar bókað flug til, enda er það eðli netauglýsinga sem nota smygildi
til að geta sér til um áhugasvið ferðamanns. Þessari tegund auglýsinga fylgir þó ekki bókanlegt sölutilboð (í gegnum djúptengil) á 
viðbótarþjónustu sem er tengd fyrstu ferðatengdu þjónustunni. Í forsendunni er fjallað um auglýsingar sem eiga „aðeins að veita 
ferðamanninum upplýsingar“ en eru ekki raunveruleg tilraun til að hafa milligöngu um tengd viðskipti „með markvissum hætti“.

•13. forsenda styður þá túlkun að um samtengda ferðatilhögun sé að ræða þegar sérsniðnu sölutilboði, sem miðar að því að fá ferðamanninn til 
að ganga til tengdra viðbótarkaupa, er beint að honum. Í forsendunni er tekið dæmi um tölvupóst, sem er sendur eftir bókun fyrstu ferðatengdu 
þjónustunnar, með „boði um að bóka“ sem gefur til kynna sölutilboð. Til þess að leggja fram tilboð þarf seljandinn að hafa upplýsingar um 
ferðadagsetningar og áfangastað. Ekki nægir að ferðamanni séu aðeins veittar upplýsingar um að viðeigandi ferðatengd þjónusta sé fyrir hendi 
heldur verður honum að standa til boða að bóka beint í gegnum tilboðið.

•Þessi greinarmunur á auglýsingum sem „aðeins veita upplýsingar“ og „boði um að bóka“ á grundvelli „sölutilboðs“ er í samræmi við nálgunina 
sem notuð er í tilskipuninni um óréttmæta viðskiptahætti. Í tilskipuninni um óréttmæta viðskiptahætti er gerður greinarmunur á „sölutilboði“ og 
einfaldlega auglýsingu, þar sem það fyrrtalda felur í sér upplýsingar um eiginleika vörunnar eða þjónustunnar og um verðið, sem gerir 
neytendum kleift að gera „upplýst kaup“. 

Skv. tilskipuninni (12) 
tekur ,,með
markvissum hætti” 
ekki til almennra
auglýsinga „þar sem
smygildi (e. cookies) 
eða lýsigögn eru
notuð til að setja
auglýsingar inn á 
vefsetur“ 

Skv. tilskipuninni (13) 
á samtengd
ferðatilhögun á sér
stað þar sem um er að
ræða boð um að bóka, 
þ.e. raunverulegt
bókanlegt sölutilboð. 
„... þegar ferðamaður
fær, með staðfestingu
á bókun fyrstu
ferðatengdu
þjónustunnar, s.s.
flugs eða lestarferðar, 
boð um að bóka
ferðatengda þjónustu
til viðbótar [...]“ Innan gildissviðs laganna:

 Verður að innihalda tilboð sem er meira en bara viðeigandi
heldur í raun bókanlegt, þ.e. byggt á þekkingu á bæði
ákvörðunarstað og dagsetningum.

Utan gildissviðs laganna:
x Upplýsandi en viðeigandi auglýsingar, t.d. auglýsingaborði eða

auglýsingar í sprettiglugga (e. popup). Settar beint á vefsetur með
smygildum eða lýsigögnum af öðrum seljanda eða óbeint í gegnum
millilið eins og Google AdSense. 



Samtengd ferðatilhögun (a): „Einstök heimsókn“ á eða 
samskipti við „sölustað“ - Dæmi innan gildissviðs

Hvítmerking (einstök heimsókn á sama sölustað)

Hvítmerking (white labelling) felur í sér að þegar fyrstu bókun
er lokið hjá þjónustuaðila (flugfélagi o.s.frv.) er viðskiptavinurinn
áfram í sama sjónræna umhverfi og fyrsti seljandinn „hefur milligöngu
um“ kaup á annarri ferðatengdri þjónustu. 

Aðilinn sem býður ferðatengdu viðbótarþjónustuna er annar en sá sem
býður þá fyrstu (sjá vörumerkjastjórnun fyrir hotels.com neðst til hægri
í skjámyndinni hér til hliðar), en útlit vefsetursins og upplifun ferðamannsins af 
því er áfram sú sama.

Skjámyndir eru til skýringa og endurspegla ekki endilega 
raunverulegar bókanir. Aðstæður eru hins vegar raunverulegar.



Samtengd ferðatilhögun (a): „Einstök heimsókn“ á eða 
samskipti við „sölustað“ - Dæmi innan gildissviðs

Eftirásala inni í bókunarferli sama seljanda 

Eftir að ferðamaðurinn hefur bókað flug báðar leiðir til Los Angeles hefur
seljandinn (hér eDreams) „milligöngu um“ framhald á bókunarferlinu
með því að bjóða ferðamanninum að „bæta bílaleigubíl við ferðina“ 
og bjóða mismunandi valkosti og verð. 

Seinni viðskiptin fara fram í gegnum sama vörumerkta vefsetrið en eru
„valin og greidd sérstaklega“ og eru „vegna sama ferðalags eða orlofsferðar“. 

Skjámyndir eru til skýringa og endurspegla ekki endilega 
raunverulegar bókanir. Aðstæður eru hins vegar raunverulegar.



Samtengd ferðatilhögun (a): „Einstök heimsókn“ á eða 
samskipti við „sölustað“ - Dæmi utan gildissviðs

Ferðamaður notar flipa til að fletta á milli mismunandi ferðatengdrar þjónustu á sama vefsetri

Ferðamaðurinn leigir hótelherbergi á Washington Mayfair
Hotel í Lundúnum. Þegar hann fær staðfestingu á bókuninni 
smellir hann á einn af flipunum fyrir ofan til að athuga með 
flug.

Í þessu tilfelli er engin „milliganga“. Seljandinn býður, á 
hlutlausan hátt, margvíslegt aukaefni vegna ferðalaga, efst á 
staðfestingarsíðu bókunarinnar.

Skjámyndir eru til skýringa og endurspegla ekki endilega 
raunverulegar bókanir. Aðstæður eru hins vegar raunverulegar.



Samtengd ferðatilhögun (a): „Einstök heimsókn“ á eða 
samskipti við „sölustað“ - Dæmi innan gildissviðs

Ferðaskrifstofa, sem er ekki á netinu, „hefur milligöngu um“ önnur kaup 
meðan á einstakri heimsókn á eða samskiptum við sölustað stendur

Eftir að flugið hefur verið greitt sérstaklega spyr starfsmaður 
ferðaskrifstofunnar ferðamanninn hvort hann vilji leigja 
hótelherbergi í Barcelona. Ferðaskrifstofan „hefur þá 
milligöngu um“ önnur viðskipti með því að afhenda 
viðskiptavininum bækling með upplýsingum um hótel sem 
velja má um og saman ganga þeir frá annarri bókun sem einnig 
er greitt fyrir sérstaklega. 

Ferðamaður bókar flug til 
Barcelona í gegnum 
söluskrifstofu ferðaskrifstofu.

Skjámyndir eru til skýringa og endurspegla ekki endilega 
raunverulegar bókanir. Aðstæður eru hins vegar raunverulegar.



Samtengd ferðatilhögun (a): „Einstök heimsókn“ á eða 
samskipti við „sölustað“ - Dæmi utan gildissviðs

Ferðamaðurinn snýr aftur á sama sölustað til að ganga frá annarri bókun

Seinna kemur ferðamaðurinn svo aftur á ferðaskrifstofuna til þess að 
kaupa hótelgistingu fyrir sömu ferð gengið er frá öðrum viðskiptum. Í 
þessu tilfelli er engin „milliganga“. Þetta er sambærilegt því að 
ferðamaðurinn noti flipa á staðfestingarsíðu bókunar á vefsetri til að 
ganga frá öðrum kaupum.

Ferðamaður bókar flug til Barcelona í gegnum 
söluskrifstofu ferðaskrifstofu. Hann borgar 
flugfarmiðann og yfirgefur svo ferðaskrifstofuna. 

Skjámyndir eru til skýringa og endurspegla ekki endilega 
raunverulegar bókanir. Aðstæður eru hins vegar raunverulegar.

Önnur heimsókn.



Samtengd ferðatilhögun (b): „með markvissum hætti“-
Dæmi innan gildissviðs

Eftirásala „með markvissum hætti“ með „sölutilboði“ í gegnum djúptengil

Með því að smella á djúptengilinn fyrir fyrsta 
hóteltilboðið við Park Plaza in Westminster Bridge
fær ferðamaðurinn bókanlegt hóteltilboð.

Þegar ferðamaðurinn fær staðfestingu á bókun fyrstu ferðatengdu 
þjónustunnar (með tölvupósti eða á sambærilegan hátt) er honum 
boðin til sölu ferðatengd þjónusta til viðbótar með tengli á 
raunverulegt „sölutilboð“.

Skjámyndir eru til skýringa og endurspegla ekki endilega 
raunverulegar bókanir. Aðstæður eru hins vegar raunverulegar.



Samtengd ferðatilhögun (b): „með markvissum hætti“-
Dæmi utan gildissviðs

Bókunarstaðfesting frá ferðaskrifstofu á Netinu með auglýsingu frá bókunarvefsetri fyrir hótel

Í þessu tilviki er ferðamanninum sýnd auglýsing 
frá bókunarvefsetri fyrir hótel með staðfestingu á 
bókun vegna flugs til Los Angeles. Markmið 
vefsetursins er að upplýsa ferðamanninn um 
annan viðeigandi flokk ferðatengdrar þjónustu 
sem í boði er. Staðsetningin sem vísað er til í 
auglýsingunni er sú sama og í leitinni en ekki er 
um tiltekið tilboð að ræða. 

Hliðstæða þessa utan netsins væri auglýsing í 
sölurými eða verslunarglugga söluskrifstofu 
ferðaskrifstofu. Ef slík auglýsing (t.d. vörumerkt 
flugvél) hvetur ferðamenn til að bóka 
ferðatengda þjónustu sérstaklega heima hjá sér, 
getur sú ferðatengda þjónusta aldrei talist 
samtengd  annarri ferðatengdri þjónustu sem 
ferðamaðurinn bókaði í heimsókn sinni á 
ferðaskrifstofuna.

Skjámyndir eru til skýringa og endurspegla ekki endilega 
raunverulegar bókanir. Aðstæður eru hins vegar raunverulegar.



Samtengd ferðatilhögun (b): „með markvissum hætti“-
Dæmi utan gildissviðs

Viðskiptavefsetur ferðamálaráðs með auglýsingu þjónustuaðila/ferðaskrifstofu á netinu

Í þessu tilfelli er ferðamanninum sýnd auglýsing 
frá booking.com við staðfestingu frá netverslun 
ferðamálaráðs í kjölfar kaupa á ferðakorti fyrir 
London.
Auglýsingin tiltekur að „3628 hótel bíði þín í 
Lundúnum“. Markmiðið er að upplýsa 
ferðamanninn um annan viðeigandi flokk 
ferðatengdrar þjónustu sem í boði er (sem sé fyrir 
tiltekinn stað en ótengt hinum tilteknu 
ferðaviðskiptum þessa tiltekna viðskiptavinar). 

Smelli viðskiptavinurinn á auglýsinguna þarf hann 
að ganga frá nýju bókunarferli og tilgreina nafn, 
tölvupóstfang, greiðsluupplýsingar o.s.frv. á 
vefsetri hins seljandans sem augljóslega ber 
annað vörumerki. 

Skjámyndir eru til skýringa og endurspegla ekki endilega 
raunverulegar bókanir. Aðstæður eru hins vegar raunverulegar.



Samtengd ferðatilhögun (b): „með markvissum hætti“-
Dæmi utan gildissviðs

Vefsetur þjónustuaðila með auglýsingu frá öðrum þjónustuaðila

Ferðamaður fær auglýsingu frá Accor Hotel 
Group eftir að hafa bókað far með Thalys
hraðlestinni til Parísar: „Allt að 10% afsláttur af 
hótelgistingu“. 
Markmiðið er að upplýsa ferðamanninn um 
annan viðeigandi flokk ferðatengdrar þjónustu 
sem í boði er (sem sé fyrir tiltekinn stað en 
ótengt hinum tilteknu ferðaviðskiptum þessa 
tiltekna viðskiptavinar). 
Smelli viðskiptavinurinn á auglýsinguna þarf 
hann að ganga frá nýju bókunarferli og 
tilgreina nafn, tölvupóstfang, 
greiðsluupplýsingar o.s.frv. á vefsetri hins 
seljandans sem augljóslega ber annað 
vörumerki.

Skjámyndir eru til skýringa og endurspegla ekki endilega 
raunverulegar bókanir. Aðstæður eru hins vegar raunverulegar.



Samtengd ferðatilhögun (b): „með markvissum hætti“-
Dæmi innan gildissviðs

Ferðaskrifstofa, sem er ekki á Netinu, notar bækling til að „hafa milligöngu“ um önnur kaup (innan 24 klukkustunda) 
„með markvissum hætti“

Ferðaskrifstofan „hefur milligöngu“ um 
önnur viðskipti með því að afhenda 
ferðamanninum bækling með verði fyrir 
hverja viku (og gefur ferðamanninum þar 
með „hvata til að kaupa“ á grundvelli 
„bókanlegs sölutilboðs“) á hótelum í 
Barcelona. Settur er fram afsláttarkóði sem 
tengist ferðaskrifstofunni.

Ferðamaðurinn bókar flug til 
Barcelona í gegnum 
söluskrifstofu ferðaskrifstofu.

Skjámyndir eru til skýringa og endurspegla ekki endilega 
raunverulegar bókanir. Aðstæður eru hins vegar raunverulegar.

Ferðamaðurinn fer heim og 
bókar hótelið beint með því að 
nota afsláttarkóðann innan 24 
klukkustunda frá fyrstu kaupum. 



Samtengd ferðatilhögun (b): „með markvissum hætti“-
Dæmi utan gildissviðs

Ferðaskrifstofa, sem er ekki á Netinu, notar bækling til að „hafa milligöngu“ um önnur kaup 
(meira en 24 klukkustundum síðar)

Ferðaskrifstofan „hefur milligöngu“ um 
önnur viðskipti með því að afhenda 
ferðamanninum bækling með verði fyrir 
hverja viku (og gefur ferðamanninum þar 
með „hvata til að kaupa“ á grundvelli 
„bókanlegs sölutilboðs“) á hótelum í 
Barcelona. Settur er fram afsláttarkóði sem 
tengist ferðaskrifstofunni.

Ferðamaðurinn bókar flug til 
Barcelona í gegnum 
söluskrifstofu ferðaskrifstofu.

Skjámyndir eru til skýringa og endurspegla ekki endilega 
raunverulegar bókanir. Aðstæður eru hins vegar raunverulegar.

Ferðamaðurinn fer heim og 
bókar hótelið beint með því að 
nota afsláttarkóðann meira en 
24 klukkustundum frá fyrstu 
kaupum. 



Samtengd ferðatilhögun (b): „með markvissum hætti“-
Dæmi utan gildissviðs

Ferðaskrifstofa, sem er ekki á Netinu, notar bækling til að „hafa milligöngu“ um önnur kaup 
(meira en 24 klukkustundum síðar)

Á leið sinni af ferðaskrifstofunni sér ferðamaðurinn auglýsingu í 
glugga hennar um flug með Brussels Airlines til Jóhannesarborgar. 
Þegar hann kemur heim (innan 24 klukkustunda) bókar hann flug 
báðar leiðir til Jóhannesarborgar með Brussels Airlines. Hér er 
engin „milliganga“  „með markvissum hætti“ og því telst þetta 
ekki vera samtengd ferðatilhögun. 

Ferðamaðurinn bókar hótel í 
Jóhannesarborg í gegnum 
söluskrifstofu ferðaskrifstofu.

Skjámyndir eru til skýringa og endurspegla ekki endilega 
raunverulegar bókanir. Aðstæður eru hins vegar raunverulegar.


