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Standard Bestillingsvilkår og Betingelser 

DETTE ER VILKÅRENE OG BETINGELSENE SOM GJELDER FOR DIN FERIEPAKKE. 

VENNLIGST LES DEM NØYE, SIDEN DU VIL BLI BUNDET AV DISSE. 

 

Alle Feriepakkene som presenteres i Selskapets brosjyre og/eller på den Offisielle nettsiden tilbys for 

salg av MSC Cruises S. A, heretter referert til som "Selskapet". 

 

For disse vilkårene og betingelsene skal følgende begreper ha følgende betydning: 

 

"Bestilling" betyr stegene Passasjeren tar for å tre inn i en Kontrakt med Selskapet. 

 

"Bestillingsvilkår og betingelser" menes disse vilkår og betingelser, samt informasjonen som finnes 

i Selskapets relevante brosjyre, den Offisielle nettsiden og/eller annen informasjon som gir uttrykk 

for betingelsene i din Kontrakt med Selskapet. 

 

"Transportøren" menes enheten som er forpliktet til å bringe Passasjeren fra et sted til et annet som 

angitt i Cruise-billetten, flybilletten eller annen billett utstedt for annen relevant transport og dermed 

er angitt på slike dokumenter som "Transportøren". 

 

"Selskap" menes MSC Cruises S.A hvis registrerte adresse er Eugene Pittard, CH-1206 Geneve, 

Sveits som organiserer Feriepakker og selger eller tilbyr dem for salg, enten direkte eller gjennom en 

Salgsagent. 

 

"Betingelser for transport" menes vilkårene og betingelsene som Transportøren gir transporten 

enten med fly, vei eller sjø. Betingelsene for transporten kan henvise til bestemmelser i loven i landet 

til Transportøren og/eller internasjonale konvensjoner som kan begrense eller utelukke 

Transportørens ansvar. Kopi av betingelsene for ransport av enhver Transportør er tilgjengelig for 

Passasjerene på forespørsel. 

 

"Kontrakt" menes Kontrakten inngått mellom Selskapet og Passasjeren relatert til den relevante 

Feriepakken som fremgår av utstedelsen av bekreftelsesfakturaen sendt av Selskapet eller deres 

Salgsagent til Passasjeren. 

 

"Cruise" menes sjøtransporten og opphold ombord en MSC CRUISES fartøy (som beskrevet i den 

relevante Selskapets relevante brosjyre, den Offisielle nettsiden eller annen dokumentasjon som er 

produsert for eller på vegne av Selskapet"), som - hvis ikke kjøpt med før- eller etter-Cruisetjenester 

- kan betraktes som en Feriepakke. 

 

"Funksjonshemmet Passasjer" eller "Passasjer med redusert mobilitet"; menes enhver 

Passasjer hvis mobilitet ved transport er redusert som følge av enhver fysisk funksjonshemming 

(sensorisk eller lokomotorisk, permanent eller midlertidig), intellektuell eller psykososisk 

funksjonshemming eller nedsatt funksjonsevne eller annen årsak til funksjonshemming eller nedsatt 

funksjonsevne eller som følge av alder, og hvis situasjon trenger passende tilsyn og tilpasning til 

hans/hennes spesielle behov for tjenester som er tilgjengelig for alle Passasjerer. 

 

"Force Majeure" menes enhver uforutsett og uforutsigbar hendelse utenfor Transportørens- eller 

Selskapets kontroll slik som naturhendelser (som flom, jordskjelv, storm, orkan eller andre 

naturkatastrofer), krig, invasjon, handling av utenlandske fiender, fiendtligheter (uavhengig av om 

krig er erklært), borgerkrig, opprør, revolusjon, opprør, militær eller tilranet makt eller konfiskering, 

terroristvirksomhet, opprør, sivile forstyrrelser, industrielle konflikter, natur- og atomkatastrofer , 

brann, epidemier, helserisiko, nasjonalisering, statlige sanksjoner, blokkering, handelsforbud, 

arbeidskonflikt, streik, utestenging eller avbrudd eller feil i elektrisitet eller telefontjeneste og/eller 
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eventuelle uforutsette tekniske problemer med transport inkludert endringer på grunn av omlegging 

eller kansellering eller endring av fly, lukkede eller overbelastede flyplasser eller havner. 

"Combined Tour" menes kombinasjonen av to eller flere Cruise arrangert av Selskapet og tilbudt 

for salg som en enkel Feriepakke. For alle relevante formål, skal en Combined Tour alltid betraktes 

som en enkeltstående og udelelig Feriepakke. Alle vilkår og referanser til et Cruise og/eller 

Feriepakke skal inkludere og være like anvendelige for en Combined Tour med mindre noe annet er 

angitt. Referanser til priser er referanser til den totale prisen betalt for en Combined Tour. 

"Feriepakke" menes Cruise enten det er kombinert med flyreise(r) og/eller enhver før- og/eller etter- 

Cruise arrangement for overnatting, eller ikke. Det inkluderer ikke Landekskursjoner eller 

transporttjenester som ikke inngår i den inkluderte Feriepakke-prisen. 

"Offisiell nettside" menes settet av relaterte nettsider, dokumenter og hypertekstlenker servet fra 

webdomenen, www.msccruises.no. 

"Passasjer" menes hver person, inkludert mindreårige, oppført enten på Bestillingsbekreftelsen eller 

på fakturaen eller på en billett utstedt av Selskapet. 

"Salgsagent" menes personen eller reisebyrået som selger eller tilbyr Feriepakker satt sammen av 

Selskapet, på egen hånd eller på vegne av Selskapet. 

"Landekskursjoner" menes enhver ekskursjon, tur eller aktivitet på land som ikke er inkludert i all- 

inklusiv prisen til Feriepakken og som tilbys for salg av Selskapet om bord på fartøyene. 

"Verdens Cruise" menes verdenstur forhåndsarrangert av Selskapet og tilbudt for salg som en enkelt 

Feriepakke. For alle relevante formål, skal Verdens Cruiset alltid betraktes som en enkelt og udelelig 

Feriepakke. Alle vilkår og referanser til et Cruise og/eller Feriepakke skal omfatte og være gjeldende 

på lik linje for et Verdens Cruise med mindre annet er angitt. Referanser til pris er referanser til den 

totale prisen betalt for et World Cruise. 

http://www.msccruises.no/
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1.

1.1 

1.2 

PROSEDYRE FOR BESTILLING OG DEPOSITUM

For å få i stand en Bestilling, må Passasjeren kontakte Selskapet eller en av Selskapets 
autoriserte Salgsagenter eller representanter.

Ved Bestilling av en Feriepakke, bekrefter, godtar og aksepterer den personen som utfører 
Bestillingen at alle personene på Bestillingsforespørselen og på fakturaen har akseptert å være 
bundet av Bestillingsvilkår og betingelser og at han/hun har myndighet til å godta disse 
Bestillingsvilkår og betingelser på vegne av alle personene som er oppført på 
Bestillingsforespørselen og på fakturaen.

Passasjeren må betale et forskudd på 15% ved Bestiling som ikke refunderes. Hvis Passasjeren 

 1.3     Passasjeren må betale et forskudd på 20% ved Bestiling som ikke refunderes. Hvis 

  Passasjeren bestiller flyreiser og/eller avbestillingsforsikring som tillegg til cruiset (pakke),  

 vil dette bli betalt i sin helhet ved tidspunktet for Bestilling. For et World Cruise, skal et ikke- 

                 refunderbart depositum tilsvarende 15 % av prisen på pakken betales av Passasjeren innen 

 den første uken fra og med datoen for bestillingsbekreftelsen. 

1.4 En Bestilling er gjennomført og Kontrakten gyldig når Selskapet aksepterer Bestillingen ved 

å sende en Bestillingsbekreftelse til Passasjeren eller til Passasjerens Salgsagent. 

1.5 Serviceavgift/driks er obligatorisk og ikke inkludert i cruiseprisen. Serviceavgiften/driksen 

går til personalet, og gjør det mulig å opprettholde høyest mulig standard for alle passasjerer. 

Den belastes daglig din konto om bord. Avgiften beregnes ut fra reiserute og antall netter. 

Klikk på lenken «mer informasjon» for å se beløpet som gjelder for ditt cruise. Hvis du ønsker 

det, kan serviceavgift/driks forhåndsbetales ved bestilling, eller senest 7 dager før avreise. 

https://www.msccruises.no/nb-no/Tilpass-ditt-Cruise/Generell-informasjon.aspx#serviceavgift
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2. KONTRAKT 

 

2.1 Hver Feriepakke er underlagt tilgjengelighet ved Bestilling. Ingen Kontrakt skal utferdiges 

før depositum eller hele beløpet (i henhold til gjeldende Bestillingsvilkår og betingelser) er 

betalt og bekreftelsesfakturaen er gitt til Passasjeren. 

 

2.2 Full betaling kreves senest 65 dager før avreise. For nye bestillinger på World Cruise 2020 og 

2021 fra og med 1. januar 2019 skal hele beløpet innbetales senest 90 dager innen avgang. 

 

2.3 Hvis Bestillingsforespørselen er gjort innen 65 dager før avreise (90 dager før World Cruise) 

må full betaling sendes ved Bestilling. 

 

2.4 Hvis noen Passasjerer unnlater å betale restbeløpet 65 dager før avreise, har Selskapet rett til 

å kansellere Bestillingen uten varsel og kreve avbestillingsgebyr i henhold til punkt 13, 

uavhengig av om Feriepakken er videresolgt eller ikke. 

 
 

3. PRISER OG PRISGARANTI 

 

3.1 Ingen endring i prisen for Feriepakken vil bli gjort innen 20 dager før avgang eller når full 

betaling er mottatt av Selskapet. 

 

3.2 Selskapet forbeholder seg retten til å endre Kontraktsprisen til enhver tid før det som er beskrevet 

i 3.1 for å tillate variasjoner for 

 

a) Flytransportkostnader; 

b) Drivstoffkostnader for fartøyets fremdrift; 

c) Kontigenter, skatter eller avgifter som betales for tjenester som ombordstigning eller 

avgifter i havner eller flyplasser. 

 

Variasjoner kan være oppover eller nedover. For bokstav a) vil en eventuell variasjon av 

prisen for Feriepakke være lik ekstrabeløpet som belastes av flyselskapet. For bokstav b) vil 

enhver variasjon av prisen for Feriepakke være lik 0,33 % av prisen på Cruiset for hver dollar 

økning av drivstoff per fat (NYMEX-indeks). For bokstav c) vil en variant av prisen for 

Feriepakken være lik den totale mengden av gebyrene. 

 

3.3 Selskapet forbeholder seg også retten til å endre den avtalte prisen hvis det er rimelig grunn 

til å anta og/eller forutse at prisen var feil på bestillingstidspunktet. Passasjeren har i så fall 

rett til å ombestille til ny, korrigert pris eller avbestille kostnadsfritt. 

 

3.4 Dersom økningen i prisen for Feriepakkn utgjør mer enn 8% av den totale prisen for 

Feriepakken ved Bestillingen, har Passasjeren rett til å kansellere Kontrakten med full 

refusjon av prisen for Feriepakken innenfor grensene og til omfanget av beløpet som er betalt 

av Passasjeren på tidspunktet for kanselleringen. Slik rett til refusjon inkluderer ikke 

forsikringspremier som under enhver omstendighet er ikke-refunderbare. 
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3.5 For å utøve retten til å kansellere må Passasjeren varsle Selskapet skriftlig innen 10 dager 

etter mottak av prisøkningsmeldingen. 

 

 
4. FORSIKRING 

 

4.1 Selskapet anbefaler at alle Passasjerer har adekvat forsikring som dekker dem tilstrekkelig for 

avbestilling av Feriepakken, medisinsk hjelp og utgifter, tap og/eller skade på bagasjen, fra 

den tid Kontrakten er bekreftet som Bestilt til endt Feriepakke. 

 
 

5. PASS OG VISA 

 

5.1 Passasjerene må ha gyldig pass for hele tiden Feriepakken varer, og utløpsdatoen må være 

minst 6 måneder etter returdatoen. Enkelte land krever maskinlesbare og digitale fotopass, 

spesielt Russland og USA. 

 

5.2 Selskapet er ikke ansvarlig for å skaffe visum til noen Passasjer, dette er den enkelte Passasjers 

ansvar. Det er Passasjerens plikt å verifisere at pass, visum eller andre reisedokumenter er 

akseptert i de landene hvor Feriepakken er distribuert. Passasjerene anbefales på det sterkeste 

å sjekke alle lovkrav for å reise utenlands og de ulike havnenes krav om visum, innvandring, 

toll og helse. 

 
 

6. EGNETHET TIL Å REISE 

 
 

6.1 Sikkerheten til alle Passasjerer er av største betydning for Selskapet, og derfor garanterer alle 

Passasjerer at de er egnet til å reise på sjø (og hvis det er aktuelt med fly) og at deres adferd 

eller tilstand ikke vil svekke fartøyets eller flyets sikkerhet eller bekvemmelighet eller de 

andre Passasjerene, og at de kan transporteres trygt i samsvar med gjeldende sikkerhetskrav 

som er fastsatt av internasjonal EU-lovgivning eller nasjonal lovgivning. 

 

6.2 Enhver Passasjer med en tilstand som kan påvirke egnetheten til å reise med hensyn til 

fartøyets reiserute må informere Selskapet på tidspunktet for Bestilling og sende legeattest før 

Bestilling. 

 

6.3 Under alle omstendigheter har Selskapet og/eller Transportørene rett til, etter eget skjønn, å 

anmode Passasjeren om å fremskaffe legeattest som bekrefter egnetheten til å reise. 

 

6.4 Gravide kvinner anmodes om å søke medisinske råd før de reiser; på et hvilket som helst 

tidspunkt av graviditeten må de ha legeattest som bekrefter at de er i stand til å reise ombord 

på fartøyet, med tanke på den spesifikke ruten. 

 

6.5 Selskapet og/eller Transportørene har ikke tilstrekkelig medisinsk utstyr eller utstyr for fødsel 

om bord på noen av Cruiseskipene. Selskapet kan ikke akseptere en Bestilling og 

Transportøren kan ikke frakte noen Passasjerer som vil være 24 uker gravid eller mer ved 

slutten av Cruiset. 

 

6.6 Selskapet og Transportøren forbeholder seg uttrykkelig retten til å nekte ombordstigning til 

enhver Passasjer som fremstår som å være i en viderekommen graviditetstilstand, eller som 

ikke fremviser legeattest i henhold til punkt 6.4 ovenfor, og har ingen ansvar ved slikt avslag. 
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6.7 I tilfelle en Bestilling er gjort av en Passasjer som på tidspunktet for Bestillingen ikke var 

kjent med og som ikke rimelig kunne forventes å kjenne til at hun var gravid i henhold til 

vilkårene fastsatt av øvre punkt 6.5, vil Selskapet tilby Passasjeren valget om å bestille et 

annet Cruise fra Selskapets brosjyre og/eller fra det Offisielle nettsiden av tilsvarende kvalitet 

i samsvar med ovennevnte vilkår, hvis tilgjengelig; eller kansellere og motta full refusjon av 

beløpet betalt av den Passasjeren for enhver kansellering av Bestilling så lenge slik 

avbestilling blir varslet umiddelbart etter at en slik Passasjer blir oppmerksom på tilstanden 

sin. Tilbakebetaling vil ikke inkludere forsikringspremier og betalte flyreiser som under ingen 

omstendigheter kan refunderes. 

 

6.8 Hvis det er Transportøren, kapteinen eller legen ombords sitt syn at en Passasjer av en eller 

annen grunn er uegnet til å reise, sannsynligvis vil sette sikkerheten i fare, eller sannsynligvis 

vil bli nektet adgang til hvilken som helst havn eller sannsynlig ville gjøre Transportøren 

ansvarlig for vedlikehold, støtte eller hjemreise, har kapteinen rett til å nekte å påstigning av 

Passasjeren i en hvilken som helst havn eller avstigning i en hvilken som helst havn eller 

overføre Passasjeren til en annen havneplass eller kabin. Legen ombord har rett til å 

administrere førstehjelp og eventuelle medisiner, terapi eller annen medisinsk behandling 

og/eller å innlegge og/eller sperre Passasjeren til skipets sykehus eller annet lignende anlegg, 

dersom dette anses nødvendig av legen og støttes av kapteinen. Passasjerens nektelse av å 

samarbeide med hensyn til slik behandling kan føre til at Passasjeren settes av på hvilken som 

helst havn, hvis nødvendig ved hjelp av lokale politibetjente eller andre kompetente 

myndigheter, og verken Selskapet eller Transportøren er ansvarlig for tap, utgift eller 

kompensasjon til Passasjeren. 

 

6.9 Dersom en Passasjer vurderes uegnet til å reise og nektes ombordstigning, har verken 

Selskapet eller Transportøren ansvar for Passasjeren. 

 
 

7. FUNKSJONHEMMEDE PASSASJERER OG PASSASJERER MED REDUSERT 

MOBILITET 

 

7.1 Selskapets og Transportørens prioritet er alltid Passasjerenes komfort og sikkerhet og for å 

oppnå dette blir Passasjeren ved reservasjonen pålagt å gi så mye detaljert informasjon som 

mulig av forholdene som er gitt nedenfor slik at Selskapet og Transportøren kan vurdere sin 

forpliktelse til å frakte Passasjeren på en sikker eller operativ måte, idet det tas hensyn til 

eventuelle problemer knyttet til utformingen av Passasjerskipet eller havneinfrastrukturen og 

utstyret, inkludert havneterminaler som kan gjøre det umulig å utføre ombordstigning, 

avstigning eller transport av Passasjeren som kan få innvirkning på Passasjerens sikkerhet og 

komfort. 

 

7.2 Passasjeren blir bedt om å gi fulle detaljer på tidspunktet for Reservasjonen hvis 

Passasjeren: 

 

a) Er uvel, svak, Funksjonshemmet eller har redusert mobilitet; 

b) Hvis Passasjeren krever en kabin tilpasset funksjonshemmede, siden det er begrenset antall 

av disse tilgjengelige, og siden Selskapet vil, når det er mulig, innkvartere Passasjeren slik at 

Passasjeren er komfortabel og trygg gjennom Cruiset; 

c) Hvis Passasjeren har spesielle krav til sitteplasser; 

d) Hvis Passasjeren må ta med medisinsk utstyr ombord; 

e) Hvis Passasjeren må ta med en anerkjent assistansehund ombord på fartøyet (vær 

oppmerksom på at assistansehunder er underlagt nasjonale bestemmelser). 
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7.3 Dersom Selskapet og/eller Transportøren anser det strengt nødvendig av hensyn til 

Passasjerens sikkerhet og komfort og for at Passasjeren skal kunne nyte Cruise fullt ut, kan 

det kreves at en Funksjonshemmet Passasjer eller Passasjer med redusert bevegelighet 

ledsages av en annen person som er i stand til å yte assistanse som kreves av 

Funksjonshemmede Passasjerer eller Passasjerer med redusert bevegelighet. Dette kravet vil 

være basert utelukkende på Selskapet og/eller Transportørens vurdering av Passasjerens 

behov av hensyn til sikkerhet og kan variere fra fartøy til fartøy og/eller reiserute til reiserute. 

Passasjerer som bruker rullestol bes om å ha med sin egen sammenleggbar rullestol under hele 

Feriepakken, og kan også bli bedt om å bli ledsaget av en passende Passasjer som kan hjelpe 

dem. 

 

7.4 Hvis Passasjeren har spesielle behov, Funksjonshemming eller redusert bevegelighet som 

krever personlig pleie eller tilsyn, skal slik personlig omsorg eller tilsyn organiseres av 

Passasjeren og på Passasjerens regning. Fartøyet er ikke i stand til å yte personlig pleie eller 

tilsyn eller annen form for omsorg for fysiske eller psykiatriske eller andre behov. 

 

7.5 Hvis Selskapet og/eller Transportøren etter en grundig vurdering av Passasjerens spesifikke 

behov og krav konkluderer med at Passasjeren ikke kan fraktes trygt og i samsvar med 

gjeldende sikkerhetskrav, kan Selskapet nekte å godta Bestillingen eller ombordstigning av 

Funksjonshemmede Passasjer eller Passasjer med redusert bevegelighet av hensyn til 

sikkerhet. 

 

7.6 Selskapet forbeholder seg retten til å nekte å frakte en Passasjer som ikke i tilstrekkelig grad 

har informert Selskapet om eventuelle Funksjonshemminger eller behov for assistanse for at 

Selskapet og/eller Transportøren skal kunne foreta en informert vurdering om Passasjeren kan 

fraktes på et trygt sted eller på en driftsmessig gjennomførbar måte på av hensyn til sikkerhet. 

Dersom Passasjeren er uenig med Selskapets beslutning i henhold til klausulene 7.5 til 7.6 i 

Bestillingsvilkår og betingelser, må Passasjeren sende en skriftlig klage med alt 

bevismateriale til Selskapet. 

 

7.7 Selskapet forbeholder seg retten til å nekte å frakte enhver Passasjer som etter Selskapets 

og/eller Transportørens mening er uegnet til reise eller hvis tilstand kan utgjøre en fare for seg 

selv eller andre på Cruiset av hensyn til sikkerhet. 

 

7.8 For Passasjerens sikkerhet og komfort; dersom Passasjeren mellom datoen for Bestilling av 

Feriepakken og dato for påbegynnelsen av Feriepakken blir oppmerksom at han/hun vil kreve 

spesiell omsorg eller assistanse som beskrevet ovenfor, bes Passasjeren om å informere 

Selskapet umiddelbart slik at Selskapet og Transportøren kan foreta en informert vurdering 

om Passasjeren kan transporteres på en sikker eller operativ måte. 

 

7.9 Funksjonshemmede Passasjerer eller Passasjerer med redusert bevegeliget kan muligens ikke 

være i stand til å gå i land ved havner der fartøyene ikke henger sammen. En liste over disse 

havnene er tilgjengelig ved skriftlig forespørsel. 

 

7.10 Ved noen havner er det nødvendig å ankre nær kysten i stedet for ved havnen. Når dette er 

tilfelle, vil Transportøren bruke et hjelpefartøy for å få Passasjerer i land. Et hjelepefartøy er 

et lite fartøy og er ikke nødvendigvis egnet for Personer med funksjonshemninger, redusert 

bevegelighet eller balanseproblemer. Ved bruk av hjelpefartøy er sikkerhet av største prioritet. 

Det er viktig at Passasjerer kan bruke hjelpefartøyet trygt. Passasjerer kan bli pålagt å gå ned 

til en plattform eller rampe og inn i hjelpefartøyet. Det kan være skritt både opp og ned og 

Passasjerer må kanskje måtte trå et steg mellom plattformen og hjelpefartøyet (som kan være 

cirka 0,5 meter). Avhengig av vær, tidevann og sjøforhold, kan det være bevegelser, noe som 

kan forandre seg i løpet av dagen. Passasjerene må være egnet og mobile nok til å gå ombord 
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og gå ut av hjelpefartøyet. Hvis Passasjerer har redusert bevegelighet, eller bruker 

hjelpemidler som stokk, må de nøye vurdere deres evne til å gå ombord trygt før de går ned 

til plattformen. Passasjerer må ta hensyn til bruk av trapp, mulighet for gap og høydeforskjell 

mellom plattformen og hjelpefartøyet, og potensiell plutselig bevegelse av fartøyet når 

avgjørelse tas. Rullestoler eller lignende mobile innretninger vil ikke bli båret av mannskapet 

i hjelpefartøyet. Alle Passasjerer må være uavhengige og mobile nok til å bruke hjelpefartøyet. 

Til syvende og sist, kan frakt ved hjelpefartøyet nektes av kapteinen eller noen av hans 

mannskap dersom det er tvil om sikkerheten til en Passasjer. 

 

Alle Passasjerer må være ekstra forsiktige når de går ombord og av hjelpefartøyet. Det vil 

være besetningsmedlemmer der for å veilede Passasjerer når de går ombord og går av, men 

de kan ikke støtte, løfte eller bære Passasjerer. De samme forholdsregler gjelder når 

Passasjerer går ut av hjelpefartøyet i havnen. 

 

 

8. SPØRRESKJEMA OM FOLKEHELSE 

 

8.1 Selskapet og/eller Transportøren og/eller helsemyndighetene i enhver havn har rett til å 

forvalte et spørreskjema om folkehelse på egen vegne. Passasjerer skal levere nøyaktig 

informasjon om symptomer på en hvilken som helst sykdom, inkludert men ikke begrenset til 

magetarm-sykdom og H1N1 (svineinfluensa). Transportøren kan nekte ombordstigning til 

enhver Passasjer som den anser etter eget skjønn å ha symptomer på sykdom, inkludert virus- 

eller bakteriell sykdom inkludert, men ikke begrenset til norovirus (magetarminfeksjon) og 

H1N1 (svineinflueansa). Dersom en Passasjer nekter å fullføre spørreskjemaet, kan det føre 

til nektet ombordstigning. 

 

8.2 Der Passasjerer blir syke under Cruiset med virus- eller bakteriell sykdom, kan legen ombord 

be om at de forblir i deres kabin av hensyn til sikkerhet. 

 

 

9. MATALLERGIER 

 

9.1 Passasjerer blir påminnes om at enkelte matvarer kan forårsake en allergisk reaksjon hos enkelte 

mennesker på grunn av intoleranse for enkelte ingredienser. Hvis Passasjeren har noen kjente 

allergier eller er intolerant overfor typer mat, er han/hun pålagt å informere Selskapet ved 

Bestilling (ved å fylle ut en bestemt skjema) og videre rapportere til Maître d'hôtel så snart 

det er praktisk mulig etter ombordstigning av skipet. 

 
 

9.2 Det er Passasjerens ansvar å sikre at han/hun aktivt unngår mat han/hun er allergisk mot. 

Selskapet vil ta all rimelig forsiktighet dersom den skriftlig er oppmerksom på en bestemt 

type mat eller ingrediens Passasjeren har en allergisk reaksjon mot og assistere Passasjeren 

innenfor rimelighetens grenser til å unngå slik type mat eller ingrediens som Passasjeren har 

gjort kjent i henhold til punkt 9.1 ovenfor; i fravær av slik informasjon vil verken Selskapet 

eller Transportøren bli ansvarlig for å tilrettelegge spesielle måltider til Passasjeren eller andre 

tilberedte måltider som konsumeres av Passasjeren. Ved flere allergier/intoleranser hvor selv 

om det er informert om dette, kan Selskapet eller Transportøren ikke unngå risikoen for 

krysskontaminering under matlaging, og derfor vil verken Selskapet eller Transportøren bli 

ansvarlig dersom slik kontaminering inntreffer. 
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10. MEDISINSK ASSISTANSE

10.1 Passasjerer anbefales sterkt å ha utstrakt reise- og helseforsikring som dekker medisinsk 

behandling og kostnader forbundet med hjemsendelse, samt utgifter. 

10.2.  I samsvar med flaggstatens krav er det en kvalifisert lege ombord og et medisinsk senter som 

kun er utstyrt for førstehjelp og mindre forhold. Passasjeren bekrefter og aksepterer ved 

Bestilling at det medisinske senteret ikke er utstyrt som et landbasert sykehus, og at legen 

ikke er en spesialist. Verken Selskapet, Transportøren eller legen er ansvarlig for Passasjeren 

som følge av manglende evne til å behandle en medisinsk tilstand som følge av dette. 

10.3 Passasjeren erkjenner at selv om det er en kvalifisert doktor ombord på skipet, og det er 

Passasjerens plikt og ansvar å søke medisinsk hjelp om nødvendig under Cruiset og vil være 

ansvarlig for å betale for medisinske tjenester ombord. 

10.4 I tilfelle sykdom eller uhell, kan Passasjerer måtte fraktes i land av Transportøren og/eller 

kapteinen for medisinsk behandling. Verken Transportøren eller Selskapet garanterer eller 

aksepterer ansvar for kvaliteten på tilgjengelige medisinske fasiliteter eller behandlinger i 

enhver havn eller på det stedet Passasjeren fraktes i land på. Medisinsk utstyr og standarder 

varierer fra havn til havn. Hverken Selskapet eller Transportøren innestår eller gir garantier 

relatert til standarden for den medisinske behandlingen i land. 

10.5 Legens faglige mening om Passasjerens egnethet til å gå ombord på skipet eller å fortsette 

Cruise er endelig og bindende for Passasjeren. 

10.6 Det anbefales at medisinsk råd er etterspurt før Bestilling for barn opptil 12 måneder. For å 

unngå tvil gjelder bestemmelsene i punkt 6 og kravet om egnethet å reise for alle Passasjerer, 

inkludert spedbarn. 

11. MEDISINSK UTSTYR

11.1 Det er viktig at Passasjerer kontakter produsenten eller leverandøren for å sikre at ethvert 

medisinsk utstyr de har til hensikt å ta med ombord er trygt å bruke. Det er Passasjerens ansvar 

å ordne levering av alt medisinsk utstyr til havnene før avgang og å varsle Selskapet før 

Bestilling dersom de trenger medisinsk utstyr ombord slik at Selskapet og Transportøren kan 

sørge for at medisinsk utstyr kan fraktes trygt. 

11.2 Det er Passasjerens ansvar å sikre at alt medisinsk utstyr er i god stand og for å ordne nok 

utstyr og forsyninger til å vare hele reisen. Skipet har ikke erstatningsmateriale, og tilgang til 

pleie på kysten og utstyr kan være vanskelig og dyrt. Passasjerer må kunne bruke alt utstyr. 

12. BESTILLINGSENDRINGER GJORT AV PASSASJEREN

12.1 Passasjeren har rett til å erstatte seg selv med en tredjepart, forutsatt at: 

(i) nevnte tredjepart tilfredsstiller alle betingelsene for bruk av Feriepakken; og

(ii) skriftlig varsel sendes til Selskapet senest 7 dager før avreise fra Cruise.

Hvis vilkårene som er nevnt ovenfor i denne klausulen er oppfylt, vil navneskiftet under alle 

omstendigheter være underlagt et gebyr på 500 kr/per Passasjer som representerer kostnadene 
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for Selskapet å gjennomføre overføringen. I tilfelle av flyreiser som inngår i Bestillingen, se 

punkt 12.3 nedenfor. Navneendringer forespurt innen 7 dager etter avreise vil bli ansett som 

kansellering. 

Passasjeren og tredjeparts Kontraktsinnehaver skal i fellesskap være ansvarlig overfor 

Selskapet med hensyn til å betale prisen på Feriepakken og eventuelle tilleggskostnader som 

kan oppstå som følge av endringen av Passasjer. 

12.2 Dessuten, selv etter at bekreftelsesfakturaen er utstedt, kan Passasjeren bytte den kjøpte 

Feriepakken ("Original Feriepakke") kun en gang med en annen Feriepakke ("Ny 

Feriepakke") under følgende betingelser: 

(i) datoen for avreise for den nye Feriepakken er senere enn den originale Feriepakken;

(ii) forespørselen om å erstatte den nye Feriepakken med den originale Feriepakken, er

mottatt av Selskapet senest 10 arbeidsdager før datoen for den planlagte avgang av den

originale Feriepakken, og det er ledig plass på den nye Feriepakken;

(iii) reiseruten for den nye Feriepakken refererer seg til samme destinasjon som den

originale Feriepakken som definert i den relevante Selskapets brosjyre (eller Offisielle

nettside) og

(iv) forventet avreisedato for den nye Feriepakken faller innenfor ett år fra forventet

avreisedato for originalferien.

Hvis vilkårene som er nevnt ovenfor i denne klausulen er oppfylt, vil erstatning av den 

originale Feriepakken med den nye Feriepakken under alle omstendigheter bli underlagt 

følgende administrasjonsgebyr om 500 kr/per Passasjer. 

Det er forstått at i tillegg til administrasjonsgebyret som er nevnt ovenfor, vil differansen i 

pris og i forsikringspremie utelukkende bæres av Passasjeren dersom prisen på den nye 

Feriepakken er høyere enn den opprinnelige Feriepakken. På den annen side, hvis prisen på 

den nye Feriepakken er lavere enn den originale Feriepakken, vil ingen refusjon bli tilkjent 

Passasjeren. 

Dersom den originale Feriepakken erstattes med den nye Feriepakken, har Passasjeren fortsatt 

rett til å trekke seg fra Kontrakten, og avbestillingsgebyrene vil gjøre seg gjeldende: 

avbestillingsgebyrene vil bli basert på prisen (i samsvar med ovennevnte bestemmelser) og 

skalaen som er gitt under punkt 13 (Avbestilling av Passasjer) i henhold til den originale 

Feriepakkens avreisedato. For passasjerere som bytter feriepakke, så gjelder 

betalingsvilkårene for den datoen feriepakken var opprinnelig bestilt. 

Selskapet vil gjøre rimelige forsøk på å etterkomme Passasjerforespørsler om endringer i fly, 

transport eller andre arrangementer og tilpasse dem til den nye Feriepakken. Under ingen 

omstendigheter vil Selskapet holdes ansvarlig for endringsforespørsler som ikke kan 

oppfylles. 

12.3 Navn- og datoendringer er ikke alltid tillatt av luftfartsselskaper og andre transport- eller 

tjenesteleverandører når de er utferdiget. De fleste luftfartsselskaper og andre transport- eller 

tjenesteleverandører behandler slike endringer som en kansellering og belastes med en avgift. 

Eventuelle tilleggskostnader inkludert avbestillingsgebyrer og/eller økte priser som ilegges av 

luftfartsselskaper eller andre tredjepartsleverandører, vil utelukkende være på Passasjerens 

regning i tillegg bli belastet et gebyr som nevnt i punkt 12.1 (ii) ovenfor. 

12.4 Som angitt ovenfor, kan andre endringer i Bestillingen bli forespurt (selv etter at 

bekreftelsesfakturaen    er    utstedt)    inntil    10    dager    før    avreise,    med    minimum 
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administrasjonsgebyr på 500 kr/per person per endring. Eventuelle tilleggskostnader som kan 

oppstå som følge av endringen, vil utelukkende være på Passasjerens regning. 

12.5 Forespørsler om endringer i Selskapets mottatte Bestilling utover de nevnte tidsgrensene 

overfor, vil bli behandlet som kanselleringer, og avbestillingsgebyrene som er beskrevet i 

punkt 13 nedenfor vil gjelde. 

12.6 Dersom Passasjerene krever endringer som innebærer utskrift av nye Cruisebilletter, utover 

det som er nevnt overfor, vil den enkelte kabin bli belastet med 200 kr for å dekke 

ekstrakostnadene. Dette gjelder ikke for navneendringer i henhold til punkt 12.1 ovenfor. 

12.7 Eventuelle endringer forespurt av Passasjerer på Combined Tour skal alltid gjelde for hele 

Feriepakken. Alle relevante frister går fra den planlagte avreisedagen til det første Cruiset 

under Combined Tour. 

13. AVBESTILLING FRA PASSASJEREN

13.1 Avbestilling må søkes skriftlig (via brev eller e-post) til Selskapet eller via Passasjerens 

Salgsagent. Alle utstedte billetter og bekreftelsesfaktura må returneres sammen med varsel 

om avBestillingen. 

13.2 Med forbehold om det som er sagt i punkt 13.3 nedenfor, vil Selskapet pålegge et av 

Bestillingsgebyr i henhold til de nedenfor nevnte satser, for å dekke det estimerte tapet som 

oppstår ved kansellering (merk spesielle avbestillingsregler for World Cruise og MSC Yacht 

Club): 

Gjelder cruise for perioden Sommer 2020 og senere 

Cruise – kortere enn 15 netter Cruise – 15 netter eller lenger 

60 dager eller lenger 15% 90 dager eller lenger 15% 

59-30 dager 25% 89-60 dager 25% 

29-22 dager 40% 59-52 dager 40% 

21-15 dager 60% 51-35 dager 60% 

14-6 dager 80% 34-15 dager 80% 

5-0 dager * 100% 14-0 dager * 100% 

World Cruise 2022 og senere 

60 dager eller lenger 15% 

59-10 dager 75% 

9-0 dager* 100% 



12 

MSC Yacht Club (uansett lengde) 

120 dager eller lenger 15% 

119-90 dager 25% 

89-60 dager 40% 

59-30 dager 60% 

29-15 dager 80% 

14-0 dager* 100% 

* Manglende oppmøte ved avreise og avbrytelse av Feriepakke skal regnes som kansellering gitt samme dag.

13.3 I tilfelle en lugar skal brukes av en Passasjer etter at en Medpassasjer har kansellert sin reise, 

vil Passasjeren som fortsatt ønsker å bo i lugaren, bli bedt om å betale Selskapet en 

engangsavgift for den reserverte lugaren. Dersom også den gjenværende Passasjeren skulle 

velge å kansellere Bestillingen, skal vedkommende betale et avbestillingsgebyr i tråd med 

klausul 13.2 i tillegg til forsikringspremien. 

13.4 Det kan være mulig for Passasjeren å kreve disse avBestillingsgebyrene fra hans/hennes 

reiseforsikring, med forbehold om fradrag for en eventuell egenandel. Det er Passasjerens 

ansvar å gjøre et slikt krav gjeldende i henhold til hans/hennes reiseforsikringsavtale. 

13.5 Passasjeren kan be om avBestilling av en Combined Tour, men en slik avBestilling skal alltid 

gjelde for hele reisepakken. Alle relevante frister løper fra den planlagte avreisedagen til det 

første Cruiset under Combined Tour. 

13.6 Passasjeren er ikke ansvarlig for å betale gebyrene nevnt i punkt 13.2 og 13.3 ovenfor, dersom 

avBestillingen skyldes Force Majeure-omstendigheter som oppstår på bestemmelsesstedet 

eller i umiddelbar nærhet og betydelig påvirker pakkens ytelse eller som har en betydelig 

innvirkning på transport av Passasjer til destinasjonen. 

14. SELSKAPETS ENDRINGER AV AVTALEN

14.1 Arrangementer under Cruiset er planlagt av Selskapet mange måneder før avreise. Svært 

sjeldent kan det være nødvendig å endre på dem, og av den grunn vil Selskapet uttrykkelig 

forbeholde seg retten til å endre arrangementer under Cruiset eller en reisepakke, dersom slike 

endringer blir nødvendige eller anbefalte av driftsmessige, kommersielle eller 

sikkerhetsmessige årsaker. 

14.2 Selskapet forbeholder seg retten til å endre lugarnummer innenfor samme kategori, eller endre 

til en høyere kategori. 

14.3 Ved endring av en sentral bestemmelse i avtalen, vil Selskapet skriftlig informere Passasjeren 

eller hans/hennes Salgsagent om endringen så fort som praktisk mulig. 

Passasjeren vil bli tilbudt følgende alternativer: 

a) Aksept av endringen; eller

b) Bestilling av en annen tilsvarende eller bedre reisepakke fra Selskapets brosjyre

og/eller fra den offisielle nettsiden, så lenge slik reisepakke er tilgjengelig; eller
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c) Bestilling av en annen reisepakke av lavere kvalitet fra Selskapet brosjyre og/eller den 

offisielle nettsiden, så lenge slim reisepakke er tilgjengelig, i tillegg til erstatning for 

prisdifferansen; eller 

d) AvBestilling mot full erstatning av alle utgifter til Selskapet. 

 
 

14.4 Meldingen om endring vil spesifisere en rimelig responstid for Passasjeren som Passasjeren 

må underrette Selskapet om sin beslutning innen. Meldingen vil videre spesifisere at dersom 

Passasjeren ikke svarer i løpet av den tilmålte tiden, vil endringen anses for å være akseptert. 

 

14.5 Når et Cruise eller en reisepakke er fullført, og det er umulig å sikre Passasjerens retur til 

avreisepunktet som avtalt i Kontrakten på grunn av uunngåelige og ekstraordinære forhold, 

skal Selskapet bære kostnadene for nødvendig innkvartering, om mulig innen tilsvarende 

kategori, i en periode som ikke overstiger tre netter per reisende. Hvor lengre perioder er 

fastsatt i EUs Passasjerlovgivning som gjelder for det aktuelle transportmiddelet for reisendes 

retur, gjelder disse perioder. 

 
 

15. SELSKAPETS KANSELLERING 

 

15.1 Selskapet forbeholder seg retten til å annullere reisepakker til enhver tid ved å gi skriftlig 

beskjed til reisende, men er ikke ansvarlig for ytterligere kompensasjon hvis avbestillingen skjer 

p.g.a følgende årsak; 

 

(i) Avbestilling forårsaket av Force Majeure samt/eller uventede/uforutsette omstendigheter 

som er utenfor Selskapets kontroll og konsekvensene av dette ikke kan unngås av 

Selskapet, selvom man har gjort det som er mulig, skal Selskapet tilby den reisende; 

 

(ii) Hvis antall personer som har bestilt feriepakken er mindre enn 50% en 

passasjerkapasiteten på det aktuelle skipet 

 

I begge tilfeller over tilbyr Selskapet følgende valgmuligheter: 

 

a) Tilbakebetaling av alle utgifter til Selskapet; eller 

 

b) Uten ekstra kostnader bestille tilsvarende eller bedre reisepakke fra Selskapets brosjyre og/eller fra 

den offisielle nettsiden, så lenge en slik reisepakke er tilgjengelig; eller 

 

c) Bestilling av en annen reisepakke av lavere kvalitet fra Selskapet brosjyre og/eller den offisielle 

nettsiden, så lenge en slik reisepakke er tilgjengelig, i tillegg til erstatning for prisdifferansen. 

 

15.2 Passasjerens avgjørelse må bli meldt til Selskapet skriftlig eller via deres Salgsagent innen 10 

dager etter avBestillingen. 

 

16. SELSKAPETS ANSVAR 

 

16.1 I henhold til bestemmelsene 16.3 til 16.8, aksepterer Selskapet ansvar for død, skade eller 

sykdom forårsaket av uaktsomme handlinger eller unnlatelser av Selskapet og alle som leverer 

tjenester som inngår i Feriepakken. Selskapets ansvar er begrenset, i den grad konvensjonene 

nevnt i bestemmelsene 16.4 til 16.14 er anvendelige. Selskapets ansvar overfor Passasjerene 

er også regulert av internasjonale konvensjoner som er nevnt herunder (se punkt 16.4 til 

16.14), som begrenser ansvaret til Transportøren. Selskapet er ikke ansvarlig for følgende feil 

eller manglende ytelser: 
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a) feil som kan tilskrives Passasjeren. 

b) en uforutsigbar eller uunngåelig handling eller utelatelse fra en tredjepart uten 

tilknytning til utføring av enhver tjeneste som skal utføres i henhold til Kontrakten; 

c) en uvanlig uforutsigbar omstendighet utenfor Selskapets kontroll og/eller den som 

leverer tjenester som inngår i Feriepakken, hvis konsekvenser ikke kunne vært 

unngått, selv om all forsiktighet hadde blitt utøvd, inkludert (men ikke begrenset) til) 

en hendelse Force Majeure; eller 

d) en begivenhet som Selskapet og/eller den som leverer tjenester som inngår i 

Feriepakken, ikke med all rimelig forsiktighet kan ha forventet eller forestilt seg. 

 

16.2 For krav som ikke omfatter personskade, død eller sykdom eller som ikke er underlagt 

konvensjonene nevnt i pkt. 16.4 til 16.14, skal Selskapets ansvar for ukorrekt utførelse av 

Kontrakten være begrenset til maksimalt tre ganger prisen som den berørte Passasjeren betalte 

for Feriepakken (ikke inkludert forsikringspremier og endringsgebyrer). 

 

16.3 All transport (på land, sjø eller i lufta) er underlagt de Betingelser for transport som er 

utferdiget av den faktiske Transportøren. Disse kan begrense eller ekskludere ansvar. De er 

uttrykkelig innlemmet i disse Bestillingsbetingelsene og anses for å være uttrykkelig godkjent 

av Passasjeren ved Bestilling. Kopi av disse vilkårene er tilgjengelig på forespørsel fra 

Selskapet. 

 

16.4 Transport av Passasjerer og deres bagasje i luften er underlagt ulike internasjonale 

konvensjoner ("internasjonale luftkonvensjoner"), inkludert Warszawa-konvensjonen fra 

1929 (som endret ved Haag-protokollen fra 1955 eller Montreal-protokollen fra 1999 eller 

annet) eller Montreal-konvensjonen fra 1999. I den utstrekning Selskapet som en ikke- 

utøvende luftfartstransportør kan være ansvarlig overfor Passasjerer i forbindelse med 

transport i lufta, gjelder vilkårene i de internasjonale luftkonvensjonene og er innlemmet 

(herunder eventuelle senere endringer og eventuelle nye konvensjoner som kan gjelde for en 

Kontrakt for et Cruise mellom Selskapet og en Passasjer) er uttrykkelig innlemmet i disse 

Bestillingsbetingelsene og i vilkårene for transport. De internasjonale luftkonvensjonene 

fastsetter begrensninger for Transportørens ansvar for død og personskade, tap av og skade 

på bagasjen og forsinkelse. Ethvert ansvar for Selskapet overfor Passasjer som oppstår i 

forbindelse med transport med fly, er underlagt begrensning av ansvar som følger av de nevnte 

konvensjonene. Kopier av disse konvensjonene er tilgjengelige ved forespørsel. 

 

16.5 Forutsatt at Selskapet kan være ansvarlig overfor en Passasjer med hensyn til krav som oppstår 

ved transport med fly, på land eller til sjøs, skal Selskapet ha rett til alle rettigheter, forsvar, 

immuniteter og begrensninger som er tilgjengelige, til de faktiske Transportørene (inkludert 

hans egne vilkår og Betingelser for transport) og i henhold til alle gjeldende forskrifter og/eller 

konvensjoner, slik som Athen-konvensjonen og Montreal-konvensjonen, og ingenting i disse 

Bestillingsbetingelsene eller i betingelsene for transport skal anses som et frafall av disse. 

Hvis noen vilkår eller bestemmelser blir ugyldige, skal de resterende vilkår eller bestemmelser 

anses for fremdeles å være i kraft. 

 

16.6 Ansvaret (hvis noe) til Selskapet og Transportøren for skade som følge av død eller 

personskade på Passasjeren, eller tap eller skade på bagasjen, skal bestemmes i samsvar 

med følgende: 

 

16.7 I forbindelse med sjøtransport: EUs forordning 392/2009 vedrørende Passasjeres 

rettigheter ved sjøtransport i tilfelle ulykker (EU-forskrift 392/2009), skal gjelde for 

internasjonal sjøtransport hvor havnen for ombordstigning eller avstigning er i EU eller 

hvor fartøyet har et EU-flagg eller hvor transportavtalen er laget i EU. 
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En kopi av EUs forordning 392/2009 er tilgjengelig på forespørsel og kan bli lastet ned 

her: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2724/anne x-b-

reg-ec-392-2009.pdf. Et sammendrag av EUs forordning 392/2009 kan bli lastet ned her:

 http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/rights-in-case-of- 

accident.pdf 

 

Når fartøyet blir brukt som flytende innkvartering, vil bestemmelsene i Aten-konvensjonen 

1974 og grensene deri gjelde og er herved uttrykkelig innlemmet i disse 

Bestillingsbetingelsene, inkludert eventuelle krav om tap av eller skade på bagasje og eller 

dødsulykke eller personskade. 

 

16.8 Selskapets og Transportørens erstatningsansvar i forbindelse med død, personskade, tap 

av eller skade på bagasjen, er begrenset og skal under ingen omstendigheter overstige de 

ansvarsgrensene som er angitt i EUs forordning 392/2009 eller Aten-konvensjonen fra 

1974, der hvor denne er anvendelig. 

 

16.9 Selskapets og Transportørens erstatningsansvar for død, personskade eller sykdom overfor 

Passasjer skal ikke overstige 46.666 Special Drawing Rights (SDR) som angitt og definert 

i Aten-konvensjonen i 1974 eller eventuelt maksimumsbeløpet på 400 000 SDR i henhold 

til EUs forordning 392/2009 eller Aten-konvensjonen 2002, og hvor det er ansvar for krig 

og terrorisme i henhold til EUs forordning 392/2009 eller Aten-konvensjonen i 2002, 

250.000 SDR 

 

Ansvaret for Selskapet og Transportøren for tap av eller skade på Passasjerens bagasje 

eller annen eiendom skal ikke overstige 833 SDR per Passasjer i henhold til Athens- 

konvensjonen 1974 eller 2.250 SDR der EU-forskrift 392/2009 eller Aten-konvensjon 

2002 gjelder. 

 

Det er avtalt at slikt ansvar for Selskapet og Transportøren skal være underlagt gjeldende 

fradrag per Passasjer, slik at summen skal trekkes fra tapet eller som følge av tap eller 

skade på bagasje eller annen eiendom. 

 

Passasjeren forstår at konverteringsfrekvensen for SDR varierer daglig og kan hentes fra 

en bank eller Internett. Verdien av en SDR kan beregnes ved å gå til 

http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx. 

 

16.10 Det antas i henhold til Aten-konvensjonen i 1974 og, hvor det er aktuelt, Aten- konvensjonen 

2002 eller EUs forordning 392/2009, at Transportøren har levert bagasje til Passasjer med 

mindre Passasjeren har gitt beskjed innen følgende perioder: 

 

(i) i tilfelle tilsynelatende skade før eller på tidspunktet for landsetting eller omlevering 

 

(ii) i tilfelle skader som ikke er åpenbare eller tap av bagasje innen femten dager fra 

avstigning eller levering eller den datoen at slik levering skulle ha funnet sted. 

 

16.11 Dersom transporten som gis her ikke er å regne som "internasjonal transport" slik definert 

i artikkel 2 i EUs forordning 392/2009, eller fartøyet blir brukt som flytende hotell 

og/eller innenlands transport på sjøen i Storbritannia, skal bestemmelsene i Aten- 

konvensjonen 1974 gjelde for denne Kontrakten og anses å være innlemmet heri mutatis 

mutandis. 

 

16.12 Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for tap eller skade på verdisaker som penger, omsettelige 

http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2724/anne
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/rights-in-case-of-
http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx
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verdipapirer, edle metallvarer, smykker, kunst, kameraer, datamaskiner, elektronisk utstyr eller 

andre verdisaker, med mindre de er deponert hos Transportøren for beskyttelse, og slik høyere 

grense for ansvar er avtalt skriftlig på tidspunktet for deponering, og en ekstra kostnad er betalt 

av Passasjeren for deklarert verdisikring. Bruk av skipets safe er ikke å anse som deponering 

hos skipet. Når det foreligger ansvar for tap av eller skade på verdisaker deponert i skipet, er 

slikt ansvar begrenset til 1,200 SDR i henhold til Aten-konvensjonen 1974 eller 3,375 SDR der 

EU-forskrift 392/2009 eller Aten-konvensjon 2002 gjelder. 

 

16.13 Selskapet og Transportøren skal ha full fordel av anvendelige lover som gir begrensning 

og/eller ansvarsfrihet (inkludert uten begrensning lov og/eller lovene i fartøyets flagg med 

hensyn til den globale skadebegrensningen for Transportørens ansvar). Ingenting i disse 

Bestillingsvilkårene og betingelsene skal begrense eller frata Selskapet eller Transportøren 

ellers gjeldende ansvarsbegrensninger eller -fritak. Funksjonæren og/eller agenter i Selskapet 

eller hos Transportøren skal ha full nytte av alle slike bestemmelser vedrørende 

ansvarsbegrensning. 

 

16.14 Uten at det berører bestemmelsene i 16.7 til 16.13 ovenfor, dersom eventuelle krav er anlagt 

mot Selskapet eller Transportøren i en hvilken som helst jurisdiksjon der de gjeldende 

unntakene og begrensningene som er innlemmet i disse bokningsbetingelsene er holdt for å 

være ikke rettslig håndhevbart, skal Selskapet og Transportøren ikke være ansvarlig for død, 

skade, sykdom, skade, forsinkelse eller annet tap eller skade på enhver person eller eiendom 

som oppstår som følge av noe som ikke har vist seg å være forårsaket av Selskapet eller 

Transportørens egen uaktsomhet eller feil. 

 
 

16.15 Uansett hva som ellers fremgår i disse Bestillingsvilkår og betingelser, skal ikke Selskapet 

under noen omstendigheter være ansvarlig for tap eller forventet tap av forventet fortjeneste, 

tap av inntekter, tap av bruk, tap av Kontrakt eller andre muligheter eller for andre 

konsekvenser eller indirekte tap eller skade av tilsvarende art. 

 

16.16 Selskapets ansvar er unntatt for krav som oppstår som følge av tap eller skade direkte eller 

indirekte forårsaket av omstendigheter hvor ytelse og/eller rask gjennomføring av Kontrakten 

er forhindret på grunn av krig, eller trussel om krig, opprør, sivil streik, konflikt i industrien, 

enten med Selskapets ansatte eller andre, terroristvirksomhet eller trussel om terroraktivitet, 

svikt av strømforsyninger, helserisiko eller epidemier, naturkatastrofer eller kjernefysisk 

katastrofe, brann eller ugunstige værforhold, Passasjers selvmord eller forsøk på selvmord 

eller Passasjerens forsettlige eksponering for unødig fare (unntatt i et forsøk på å redde 

menneskeliv), eller konsekvensene av å delta i en uvanlig og farlig aktivitet og enhver annen 

situasjon av noe slag utenfor Selskapets kontroll. 

 

16.17 Der Selskapet har juridisk ansvar for tap av eller skade på eiendom på annen måte enn i 

samsvar med Athen og/eller Montreal-konvensjonene, skal dets ansvar ikke aldri overstige 

EUR 500,00, og Selskapet skal aldri være ansvarlig for penger eller verdisaker. Passasjerer 

må ikke pakke penger eller andre verdisaker i bagasjen. 

 

16.18 Selskapets ansvar skal aldri overskride det som gjelder for noen Transportør under 

transportbetingelsene og/eller gjeldende eller innlemmede konvensjoner. Eventuelle skader 

som skal erstattes av Selskapet, skal reduseres forholdsmessig dersom Passasjeren har 

opptrådt uaktsomt. 

 

17. REISERUTE / RETT TIL ENDRINGER 
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17.1 Selskapet forbeholder seg retten til etter eget skjønn eller skjønnet til den ansvarlige for det 

aktuelle skipet (som ikke skal utøves urimelig), å avgjøre om det skal avvikes fra den 

annonserte eller vanlige reiseruten, forsinke eller foregripe kommende seilinger, utelate eller 

endre planlagte anløpshavner, sørge for vesentlig lik transport ved bruk av annet fartøy, slepe 

eller bli slept eller bistå andre skip eller utføre enhver lignende handling som, etter Selskapets 

og/eller kapteinens eget skjønn, ansees tilrådelig eller nødvendig for sikkerheten til 

Passasjerene og mannskapet på fartøyet. Under slike omstendigheter vil hverken Selskapet 

eller Transportøren være under noe ansvar eller forpliktelse overfor Passasjerene. 

 

18. PASSASJERENS ANSVAR 

 

18.1 Passasjeren har plikt til å følge instruksjonene og ordrene til kapteinen og besetningen mens 

vedkommende er ombord. Passasjeren aksepterer og godtar herved at kapteinen og 

besetningen har rett til og har myndighet til å inspisere enhver person om bord, hvilken som 

helst kabin, bagasje og andre eiendeler, av hensyn til sikkerhet eller andre lovlige grunner. 

 

18.2 Passasjeren aksepterer herved uttrykkelig å tillate retten til å foreta slike undersøkelser. 

 

18.3 Passasjerer må ha foretatt nødvendige vaksinasjoner før reisen, og sett til å ha alle billetter, 

gyldige pass, visum, medisinske kort og andre dokumenter i sin besittelse, som er nødvendige 

for avstigning i de planlagte anløpshavnene og avstigning. 

 

18.4 Hver Passasjer forsikrer at han eller hun har tilstrekkelig fysisk og psykisk form til å 

gjennomføre Cruiset. 

 

18.5 Transportøren og/eller kapteinen har rett til å nekte Passasjerer ombordstigning og kreve at 

enhver Passasjerer forlater skipet, dersom de anser det for nødvendig, av hensyn til 

Passasjerens, de andre Passasjerens eller skipets sikkerhet, eller dersom Passasjerens adferd, 

som etter kapteinens fornuftige oppfatning, sannsynligvis vil true eller forringe andre 

Passasjerers komfort og nytelse om bord. 

 

18.6 Ingen Passasjerer skal medbringe dyr ombord, unntatt slike førerhunder som er nevnt under 

punkt 7 ovenfor. 

 

18.7 Selskapet og/eller Transportøren vil ikke på noen måte være ansvarlig overfor noen Passasjer 

med hensyn til brudd eller manglende overholdelse av bestemmelsene i denne del, og enhver 

Passasjer skal holde Transportøren og Selskapet skadesløse for ethvert tap som er påført dem 

eller noen av deres leverandører ved slike brudd eller manglende overholdelse. 

 

18.8 Passasjerens oppførsel må ikke påvirke eller redusere sikkerheten, roen eller trivselen til andre 

Passasjerer under reisen. 

 

18.9 Det er strengt forbudt for Passasjerer å bære skytevåpen, ammunisjon, eksplosiver eller 

brennbare, giftige eller farlige stoffer, varer eller gjenstander ombord på skip som kan være 

farlige for Passasjerer og fartøyers sikkerhet. 

 

18.10 Passasjerer er ansvarlige for eventuelle skader som Selskapet, Transportøren eller enhver 

leverandør av tjenester som inngår i Feriepakken, påføres som følge av at Passasjeren ikke 

overholder sine Kontraktsforpliktelser. Passasjeren skal spesielt være ansvarlig for alle skader 

påført fartøyet eller dets inventar og utstyr, skade eller tap for andre Passasjerer og 

tredjeparter, samt for alle straffer, bøter og utgifter som Selskapet, Transportøren eller 

leverandøren kan være ansvarlig for å betale, og som kan tilskrives Passasjeren. 
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18.11 Passasjerene har ikke lov til å selge og/eller kjøpe kommersielle tjenester til eller av andre 

passasjerer eller reiseoperatører om bord i skipet – herunder utflukter i land – som ikke 

offisielt tilbys av Selskapet eller av uavhengige leverandører som er godkjent av Selskapet. 

 

19. FLYREISER 

 

19.1 Selskapet kan ikke oppgi flytype eller identiteten til det engasjerte flyselskapet. Alle 

flygninger vil bli utført ved planlagte eller chartrede tjenester av anerkjente luftfartsselskaper. 

Under disse omstendighetene må betaling av flybillettene foretas av Selskapet på forhånd og 

tilbakebetales normalt ikke av luftfartsselskapet. Eventuell kansellering fra Passasjerens side 

vil til enhver tid resultere i at flybillettprisen må betales av den aktuelle Passasjeren, 

uavhengig av avbestillingsbestemmelsene i forbindelse med Cruiset. 

 

19.2 Passasjeren mottar bekreftelse på flytider og ruter med reisedokumenter, som sendes ut 

omtrent 30 dager før avreise. 

 

19.3 For å reise på andre datoer enn de som er publisert i Selskapets brosjyre eller på Offisiell 

nettside til Selskapet eller transportør, kan en høyere pris gjelde. I så fall vil Passasjeren bli 

varslet før Bestilling. 

 

19.4 Selskapet er ikke et luftfartsselskap eller operativ lufttransportør slik definert i forordning 

(EF) nr. 261/2004 ("Forordning 261/2004") Forpliktelsene i henhold til Forordning 261/2004 

for kompensasjon er utelukkende for luftfartsselskapets og/eller operativ lufttransportør og 

alle krav som relaterer seg til kansellering, forsinkelse eller nektet ombordstigning med 

hensyn til lufttransport må derfor gjøres til den aktuelle luftfartsselskapet. 

 

19.5 Selskapet skal ikke ha noe ansvar i henhold til Forordning 261/2004, slik at ansvaret 

utelukkende er luftfartsselskapets og Passasjeren må ta opp alle krav mot dette. Ved utøvelse 

av deres rettigheter i henhold til Forordning 261/2004 må Passasjerer søke å ta så mye av 

Kontrakten som mulig og ikke forstyrre Selskapets rettigheter i henhold til disse vilkårene for 

Bestilling eller lov. 

 

19.6 Når lufttransport er inkludert i Kontrakten, vil Selskapet gi råd til Passasjerer vedrørende 

flytider på bakgrunn av informasjon fra luftfartsselskapet som en del av 

feriedokumentasjonen. Flyplanen er kun til informasjon. Passasjerens Kontrakt om transport 

med fly og rettigheter og forpliktelser som følger av det forblir hos luftfartsselskapet. Det er 

Passasjerens ansvar å sikre ankomst til flyplassen i god tid for å sjekke inn og ombord på flyet. 

Passasjerer må merke seg at ikke alt medisinsk utstyr kan transporteres eller brukes om bord 

på fly. Passasjerer må sjekke med flyselskapet før transport. 

 
 

19.7 Hvis avtalen ikke inkluderer flyreise, er det Passasjerens ansvar å få en gyldig billett direkte 

fra et luftfartsselskap egnet for og i tide for å reise til fartøyet (inkludert lokale transporter 

som Passasjer må ordne), etter behov. Selskapet skal ikke være ansvarlig for eventuelle 

forpliktelser som oppstår i forbindelse med fly eller lokal transport arrangert av Passasjeren. 

 
 

20. KLAGER 

 

20.1 Enhver Passasjer som har klager under et Cruise må fremsette disse til personalet ombord så 

snart som mulig. Hvis personalet ikke klarer å løse problemet, må enhver klage bli meldt 

skriftlig til Selskapet innen 60 dager etter avslutningen av Cruiset. Unnlatelse av å rapportere 

klagen innen denne tiden kan påvirke Selskapets evne til å håndtere det. Klager vedrørende 
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enhver annen del av en Feriepakken må gjøres gjeldende omgående til Selskapet eller 

leverandøren. 

 

20.2 Meldinger om krav for tap eller skade på bagasje eller annen eiendom skal gis skriftlig 

til Transportøren før eller ved tidspunktet for avstigning, eller om det ikke er klart, innen 

femten (15) dager fra datoen for avstigning. 

 

20.3 Klager under EU-forordning. 1177/2010 om tilgjengelighet, kansellering eller forsinkelser 

må gjøres til Selskapet innen to (2) måneder fra datoen tjenesten ble utført. 

Transportøren skal svare innen 1 måned for å gi beskjed om klagen er berettiget, har blitt 

avvist eller fortsatt vurderes. Et siste svar skal gis innen to (2) måneder. Passasjer skal 

gi ytterligere opplysninger som måtte være påkrevd av Selskapet for å håndtere klagen. 

Hvis Passasjeren ikke er fornøyd med svaret, kan han eller hun klage til den relevante 

håndhevelsesmyndigheten i landet for endelig avstigning. 

 
 

21. FORBRUKERVERN 

 

21.1 Arrangør av pakkereiser plikter å stille reisegaranti. Arrangøren plikter også å stille slik garanti 

for transport som skjer sammen med en pakkereise, forutsatt at den hovedsakelig er til 

personlig bruk for kunden. Reisegaranti skal også stilles av formidler av pakkereise for 

utenlandsk arrangør hvis det ikke godtgjøres at arrangøren selv har stilt slik garanti. 

Det skal videre stilles reisegaranti for reiser som består av separate transport- og 

innkvarteringstjenester som sammen har vesentlige likheter med en pakkereise, forutsatt at 

reisen         hovedsakelig         er         til         personlig         bruk          for          kunden. 

Med reisegaranti menes individuell garantistillelse i form av erklæring fra bank eller 

forsikringsselskap stilt overfor Reisegarantifondet. Reisegarantifondet kan godta at det stilles 

annen betryggende sikkerhet. Garantisten skal forplikte seg til etter påkrav å utbetale til fondet 

et beløp stort nok til å dekke omsetningen til enhver tid. Det skal videre innbetales et årsgebyr 

til Reisegarantifondet, som i hovedsak skal dekke fondets utgifter til administrasjon av 

reisegarantiordningen. Garanti stilt etter reglene i annet land som er part i EØS-avtalen, trer i 

stedet for reisegaranti etter forrige ledd for pakkereiser som selges direkte fra forretningssted 

i et slikt land eller gjennom selvstendig formidler her i landet 

 

21.2 Reisegarantien tjener som sikkerhet for tilbakebetaling av kundens vederlag hvis en reise blir 

avlyst og det blir åpnet konkurs eller akkord hos arrangøren, eller kunden godtgjør at kravet 

forgjeves er gjort gjeldende mot arrangøren. Likeledes tjener reisegarantien som sikkerhet for 

tilbakebetaling av kundens vederlag dersom arrangøren nekter å oppfylle avtalen på grunn av 

rettsstridig   atferd    fra    en    som    har    opptrådt    på    hans    eller    hennes    vegne. 

Ved reiseavbrudd tjener garantien som sikkerhet for tilbakebetaling av den del av vederlaget 

som svarer til ytelser som ikke er oppfylt overfor kunden. Den tjener videre som sikkerhet for 

utgifter til opphold og andre nødvendige utgifter før hjemreise kan skje. Dersom transport er 

en del av reisen, omfattes også utgifter som er nødvendige for å bringe kunden til avreisestedet 

eller til et annet sted som måtte være avtalt mellom partene. 

 

Reisegarantifondet dekker bare krav overfor arrangører som har stilt den pliktige garanti. 

 

21.3 Krav om dekning fra reisegarantien må fremsettes overfor Reisegarantifondet innen seks 

måneder etter at pakkereisen skulle ha vært avsluttet. 

 

22. DATABESKYTTELSE 



20  

22.1 Selskapet trenger personopplysninger inkludert, men ikke begrenset til navn, adresse, kjønn, 

statsborgerskap og diettkrav som kan avsløre en passasjers religiøse tro, eventuell helse-, 

medisinsk funksjonshemming eller andre spesialbehov for å behandle passasjerens 

reservasjon så effektivt som mulig. Selskapet kan videreformidle disse opplysningene til 

andre relevante personer, for eksempel reisebyråer, hoteller, flyselskap eller andre 

transporttilbydere, sikkerhet- og/eller kredittsjekkselskaper, kreditt- og debetkortselskaper 

eller statlige eller offentlige myndigheter, enten som påkrevd av loven eller forskrifter eller, 

hvis det kreves andre slike organer. Selskapet kan også dele en passasjerliste med alle 

passasjerer før cruiset som vil inkludere hver passasjers navn og nasjonalitet. 

 

Selskapet har rett til å at passasjerens samtykke til en slik overføring av opplysninger, 

inkludert til andre land som kanskje ikke har slike strenge krav til databeskyttelse, med 

mindre passasjeren skriftlig protesterer til selskapet senest syv dager før den planlagte 

avreisedatoen. 

Det er ditt ansvar å sørge for at opplysningene som selskapet har om deg eller oppdaterte og 

nøyaktige. 

Vår datavernerklæring er angitt i personvernerklæringen vår som er innlemmet i disse 

vilkårene. 

 
23. ENDRINGER 

 

23.1 Ingen endringer fra disse bestemmelsene skal være anvendelige uten etter skriftlig vedtakelse 

av Selskapet. 

 

RØYKEREGULERING 

 

24.1 MSC Cruises respekterer alle gjestenes behov og ønsker, og vi har nøye vurdert forholdet 

mellom de som røyker og de som ikke gjør det. I samsvar med globale standarder er røyking 

fritt tillatt i nærmere angitte områder på skipet, som er utstyrte med et spesielt luftingssystem. 

 

24.2 I prinsippet er det ikke tillatt å røyke på noen spisesteder (buffeer og restauranter, medisinske 

sentre, områder som er spesielt tiltenkt barn, korridorer, heiser eller foajeer, områder hvor 

gjestene er samlet i grupper for sikkerhetsøvelser, under avstigning eller turavganger, på 

offentlige toaletter, eller i barer nær steder der maten serveres). 

 

24.3 Transportøren anbefaler på det sterkeste at Passasjerer unngår røyking i kabinene på grunn av 

brannfare. Røyking på kabinenes balkonger er ikke tillatt. MSC Cruises forbeholder seg retten 

til å belaste Passasjeren med et gebyr dersom han eller hun blir funnet røykende i områder 

hvor dette ikke er tillatt på fartøyet. Gjentatt røyking i røykfrie områder kan til slutt føre til 

tvungen avstigning. 

 

24.4 Røyking er tillatt i dedikerte områder på minst en bar på hvert skip, og på den ene siden 

(indikert ved skilt) av de ytre bassengområdene, hvor askebegre er tilgjengelige. 

 

24.5 Det er ikke tillatt å kaste sigarettsneiper overbord. 

 

25. ANSVARET TIL ANSATTE, TJENESTEYTERE OG UNDERLEVERANDØRER 

 

25.1 Det er herved uttrykkelig avtalt at ingen tjenestemann eller agent for Selskapet og/eller 

Transportøren, herunder kapteinen og mannskapet på det aktuelle Cruiseskipet, inkludert 

uavhengige underleverandører og deres ansatte, samt assurandørene til disse partene, skal 

under noen omstendigheter anses ansvarlig utover disse Bestillingsvilkårene og betingelsene, 
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og disse partene kan påberope disse Bestillingsvilkårene og betingelsene og betingelsene for 

transport i samme grad som Selskapet og Transportøren. 

 

25.2. Landekskusjoner drives av uavhengige Kontraktører, selv om de selges av Salgsagenter eller 

om bord på Cruiseskipet. Selskapet skal ikke på noen måte være ansvarlig for de tjenester 

som leveres av slike uavhengige Kontraktører. Selskapet opererer som agent for leverandøren 

av landekskusjoner. Selskapet har ingen direkte kontroll over leverandørene av 

landekskusjoner og deres tjenester, og ikke under noen omstendigheter vil Selskapet holdes 

ansvarlig for tap og skader som Passasjeren måtte lide som følge av uaktsomhet eller annen 

opptreden utført av leverandørene for landekskusjoner. Selskapet vil utøve rimelig 

kompetanse og omsorg ved valg av en anerkjent landekskusjon-leverandør. Ved vurdering av 

ytelse og/eller ansvar for landekskusjons-leverandører, gjelder lokale lover og forskrifter. 

Landekskusjoner skal være underlagt landekskusjons-leverandørens vilkår og betingelser, 

inkludert gunstige av ansvarsbegrensning og nivået på skader. Selskapets ansvar skal aldri 

overstige ansvaret til landekskusjons-leverandøren. 

 

26. RETT OG JURISDIKSJON 

 
 

26.1 Den nåværende Kontrakten er styrt av Norsk lov. Skulle det oppstå en tvist om tolkningen 

eller anvendelsen av denne Kontrakten, vil det bli reist sak ved domstolen i Norge, som antas 

å ha eksklusiv jurisdiksjon i enhver tvist. 

 

 

27. FEIL, UTELATELSER OG ENDRINGER 

 

27.1 Alle anstrengelser har blitt gjort for å sikre nøyaktigheten av Selskapets brosjyre og/eller 

innholdet av den Offisielle nettsiden, men visse endringer og revisjoner kan finne sted etter 

utskrift av Selskapets brosjyre og/eller publisering på det Offisielle nettstedet. 

 

Siden Bestillingsvilkårene og betingelsene som gjelder for det enkelte Cruise eller den enkelte 

Feriepakke, er de som er i kraft ved Bestilling, uavhengig av de som er publisert i Selskapets 

relevante brosjyre, anbefales det å sjekke de mest oppdaterte Bestillingsvilkårene og 

betingelsene hos Salgsagenten eller å besøke Selskapets Offisiell nettside. 
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