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Vilkår og betingelser for brug af denne hjemmeside 
De vilkår og betingelser, der er angivet nedenfor, regulerer adgangen til og brugen af 

booking.rejsecenterdjursland.dk hjemmeside (herefter hjemmesiden), med teknologiegenskab Tor Global 

Travel, S.L.U. 

Parternes identifikation: 

På den ene side har Rejsecenter Djursland, med registrerede kontorer i Ny lufthavnsvej 21 og Skat ID 

nummer (CIF) 25263715 (i det følgende platformen). 

OG 

Brugeren får adgang til websiden til orienteringsformål eller til at indgå kontrakten på de tjenester, der 

tilbydes på www.onlinetravelserver.com (herunder dens domæner og underdomæner), der garanterer at 

han eller hun er lovlig alder (dvs. mindst 18 år) og har det nødvendige juridisk kapacitet til at være bundet 

af denne aftale og at bruge hjemmesiden i overensstemmelse med disse juridiske meddelelser og de 

generelle vilkår og betingelser, der er fastsat for hver type tjeneste, der tilbydes på hjemmesiden, som 

brugeren forstår og anerkender i deres helhed. 

Brug af hjemmesiden 
 

OnlineTravel tilbyder brug af denne hjemmeside til brugere, med forbehold af deres fulde, uforfalskede 

accept af disse juridiske meddelelser. Brugerens brug af OnlineTravel-hjemmesiden skal fortolkes som hans 

stiltiende accept af de generelle vilkår og betingelser i deres helhed som angivet heri. 

Hvis brugeren ikke accepterer disse vilkår og betingelser, forbyder han eller hun retten til at bruge 

OnlineTravel Websites. 

OnlineTravel, som den juridiske ejer af denne hjemmeside, tilbyder forskellige indhold, produkter og 

tjenester til brugeren, der handler i navn og på vegne af engros rejsebureauer og forskellige turistudbydere. 

I intet tilfælde skal driften af denne hjemmeside fortolkes som et middel til direkte salg i navnet på sådanne 

tjenester, herunder, men ikke begrænset til, flybilletter, biludlejningstjenester, togbilletter, 

hotelreservationer eller kombinationen af to eller flere flere af ovenstående. 

Brugeren skal være ansvarlig for at anvende alle rimelige forholdsregler for at opretholde fortroligheden af 

de adgangskoder, der er givet til ham eller hende af OnlineTravel for at få adgang til hjemmesiden og for at 

forhindre uautoriseret adgang fra tredjepart. Brugeren accepterer at påtage sig fuldt ansvar for eventuelle 

omkostninger som følge af brugen af denne hjemmeside, når den er tilgængelig ved hjælp af brugerens 

adgangskode, samt for enhver svigagtig brug af brugerens adgangskoder af tredjepart. 

Endvidere garanterer brugeren, at al den information, han eller hun har leveret, både på tidspunktet for 

adgang til hjemmesiden og i løbet af brugen af den, er sand, fuldstændig og præcis og accepterer at 

opretholde sådanne oplysninger ajourført. 

Betalingsmetoder  
 

På OnlineTravel kan brugeren betale med et betalingskort eller kreditkort (VISA, MASTERCARD, DINERS, JCB 

eller AMERICAN EXPRESS) via en PayPal-konto, med Bitcoins eller endda via EFT, underlagt visse krav. 



 

Priserne er udtrykt i forskellige valutaer, selvom gebyrerne for aftalebureauerne opkræves i euro (EUR), 

amerikanske dollar (USD) eller pund (GBP), afhængigt af betalingsvaluta valgt af brugeren. Ikke desto 

mindre kan brugeren i visse tilfælde også anvende en sikker betalingsgateway mulighed for at vælge, om 

han eller hun ønsker at betale med en anden valuta. 

Alle de produkter, der tilbydes online, kan betales via PayPal, bortset fra krydstogter, biludlejning, visse 

hoteller, der kun accepterer betaling i receptionen og visse flyvninger, som flyselskabet kun accepterer 

betaling med kreditkort. 

Når der reserveres med et rabat eller lavprisflyselskab, er betalingsvalutaen altid den for det land, hvorfra 

den oprindelige flyvning skal afrejse. 

Ansvarsfraskrivelse 
 

I tilfælde af selvstændige tjenester fungerer OnlineTravel kun som mægler og skal derfor ikke påtage sig 

nogen af de risici eller fordele, der er forbundet med disse operationer. 

OnlineTravel vil gøre alt for at forsyne oplysningerne på hjemmesiden præcist og uden typografiske fejl. I 

tilfælde af at en fejl af denne type opstår uden for rammerne af OnlineTravels kontrol, korrigeres den 

straks. Hvis der er en typografisk fejl i et af de angivne priser, og en kunde har foretaget en købsbeslutning 

baseret på denne fejl, skal OnlineTravel honorere købet til den angivne pris og absorbere enhver forskel i 

omkostningerne, når en sådan forskel ikke er uforholdsmæssig i forhold til den gennemsnitlige markedspris 

i det omfang det ville være indlysende for enhver, der udøver en rimelig mængde omhu, at det var en fejl. 

Intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder 
Brugeren anerkender og accepterer, at alt grafisk og skriftligt indhold, design og andre elementer, der vises 

på denne hjemmeside, der er underlagt industriel eller kommerciel brug, uanset om de er af visuel eller 

teknologisk art, og om de betragtes som individuelt eller i fællesskab, er beskyttet af onlinetrafikens 

intellektuelle og industrielle rettigheder eller de enkeltpersoner eller virksomheder, der ejer eller har skabt 

dem. Disse parter har de enerettigheder til at bruge, ændre, kopiere og distribuere dette materiale samt at 

indlede retssager mod enhver, der overtræder disse rettigheder. 

 

Brug af cookies 
 

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 22.2 i lov om informationssamfundstjenester og 

elektronisk handel (henvist til af dets spanske initialer, LSSI) og i overensstemmelse med EU-

cookiedirektivet (2009/136 / EF) informerer OnlineTravel hermed brugerne om, at dette Website tillader 

brug af cookies. 

 

For yderligere oplysninger, se venligst vores Cookie Policy. 

 

Jurisdiktion og gældende lov 



 

Disse juridiske meddelelser er udarbejdet i overensstemmelse med spansk lov, hvormed de skal reguleres. 

 

I tilfælde af uoverensstemmelse, afstå fra alle andre spillesteder, er parterne enige om at indgive tvist til 

afgørelse i retterne i brugerens bopælsland. 

 

Gyldighed, ændring og fortolkning af disse juridiske meddelelser 

 

I tilfælde af at en klausul i disse juridiske meddelelser erklæres ugyldig eller uanvendelig af en kompetent 

myndighed eller domstol, forbliver gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser fortsat i 

fuld effekt, når dette ikke strider mod gældende lovgivning. 

Den oprindelige version af disse juridiske meddelelser er udarbejdet på spansk og er oversat til forskellige 

andre sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse med indholdet eller fortolkningen af Vilkår og Betingelser 

samt eventuelle konflikter, modsætninger eller uoverensstemmelser mellem versionen på spansk og de 

andre sprog, gælder den spanske version, når dette er tilladt i henhold til lovgivningen i effekt i brugerne? 

Bopælsland. Den spanske version er tilgængelig skriftlig til enhver bruger, der måtte kræve det. 

 

 

 

 

Opdateret 28-06-2018 

 

Bestemmelserne i disse juridiske meddelelser kan kun ændres skriftligt. Under alle omstændigheder 

forbeholder OnlineTravel sig ret til at foretage ændringer eller ændringer, uanset om de er på hjemmesiden 

eller til disse juridiske meddelelser; Sådanne ændringer berører dog ikke tidligere indgåede kontrakter. 


