SALGSBESTEMMELSER - MEDOC
Depositum
Depositum for turen er ”kør selv” kr. 2.000, + startnummer samt evt. afbestillingsforsikring på 6 % af rejsens samlede
pris. For ”flyrejse” kr. 3000,00 + startnummer samt evt. afbestillingsforsikring på 6% af rejsens samlede pris.
Evt. forhåndsreservationsgebyr på kr. 1.000,- vil blive fratrukket i depositum. Restbetaling skal være Marathon Travel
Club i hænde senest 28. juni 2018.
Forbehold/ændringer
Der tages forbehold for ændringer i programmet. Marathon Travel Club og vores lokale samarbejdspartnere
tilstræber altid at afvikle rejsen i nøje henhold til programmet, men det kan af hensyn til seværdighedernes
åbningstider eller praktiske omstændigheder være nødvendigt at gennemføre turen i en anden rækkefølge end
anført.
Vi gør opmærksom på, at rejsen er underlagt lokale forhold, hvor både naturkræfter og levevis er anderledes end
herhjemme. Det betyder, at force majeure-situationer kan opstå med tilhørende forsinkelser og aflysninger, der
undtagelsesvist vil medføre ændringer i rejseplanen. Vejrforhold, herunder forsinkede flyafgange, kan medføre
ændringer i rejsen, og programpunkter risikerer at udgå.
Afbestilling
Afbestilles rejsen før 28. juni 2018, er depositum tabt. Afbestilles rejsen efter og frem til 30 dage før afrejse, betales
et gebyr på 75 % af rejsens pris. Afbestilles rejsen senere end 30 dage før afrejse, er hele rejsens pris tabt
(startnummer refunderes ikke).
Afbestilling på grund af sygdom
Du kan tegne en afbestillingsforsikring, der gælder, hvis du bliver syg inden afrejse, til 6 % af rejsens pris. Se vore
alm. bestemmelser.
Rejseforsikring:
Vær opmærksom på, at dit gule sygesikringsbevis ikke dækker ved ophold udenfor Europa, hvorfor vi anbefaler at
tegne en forsikring hos Europæiske Rejseforsikring gennem Marathon Travel Club.
Reklamation
Hvis du mod forventning oplever mangler på din rejse, har du pligt til hurtigst muligt at informere os om dem. Det skal
du gøre, så vi har mulighed for at rette op på dem. Du skal reklamere til Marathon Travel Club, vores repræsentanter
på stedet eller de underleverandører, der leverer den ydelse, som er mangelfuld. Hvis vores repræsentanter eller
underleverandører ikke løser problemet, skal du straks kontakte os på vores telefon
86 22 22 10 eller mail mtc@marathon.dk. Såfremt du ikke overholder disse retningslinjer, kan du miste retten til at
klage over manglerne efterfølgende i henhold til pakkerejselovens § 26.
Salgsbestemmelser iøvrigt:
Endvidere gælder MTCs almindelige bestemmelser for denne rejse, som du bedes læse her.

