
 
Assistance og kompensation 

Aflysninger, forsinkelser og nægtet boarding 
 
RETTIGHEDERNE, DER ER BESKREVET I DENNE MEDDELELSE, GÆLDER UNDER FØLGENDE OMSTÆNDIGHEDER: 

• Delta Air Lines er det transporterende flyselskab. 
• Du rejser med et fly, der afgår fra en lufthavn inden for EU. 
• Du har en bekræftet reservation på et fly, hvor Delta er det transporterende flyselskab. 
• Du henvender dig ved check-in på det tidspunkt, der er angivet på din Delta-billetkvittering, eller, såfremt intet tidspunkt er angivet, mindst 

2 timer før det planlagte afgangstidspunkt. 
• Du rejser til en billetpris, der er direkte eller indirekte til rådighed for offentligheden, eller en billet, der er udstedt som del af et frequent 

flyer-program. 
 

----------AFLYSNING AF FLYAFGANGE---------- 
ASSISTANCE VED AFLYSNINGER 
Hvis din flyafgang bliver aflyst, er du berettiget til valget mellem: 
- omlægning af rejsen til dit endelige bestemmelsessted under 

tilsvarende transportforhold og hurtigst muligt eller på en senere dato 
efter eget valg, såfremt der er ledige pladser, eller 

- refusion af billetprisen inden for syv dage af den del eller de dele af 
rejsen, der ikke blev taget, og af den del eller de dele, der allerede er 
taget, hvis flyrejsen, når man tager den oprindelige rejseplan i 
betragtning, ikke længere er til nogen nytte, og, hvis det er relevant, 
desuden en returbillet til det første afgangssted ved førstgivne 
lejlighed.  

 
Desuden vil du gratis modtage: 
- måltider og forfriskninger i rimeligt forhold til ventetiden, 
- hotelophold i tilfælde, hvor det er nødvendigt at overnatte i en eller 

flere nætter, eller det er nødvendigt at blive længere end oprindeligt 
planlagt (inklusive transport) og 

- 2 telefonopkald, faxbeskeder eller e-mails. 
 
KOMPENSATION VED AFLYSNING 
Hvis dit fly bliver aflyst, har du ret til kompensation i henhold til følgende 
betingelser:  
 
Du er ikke berettiget til kompensation, hvis du informeres om 
aflysningen: 
1. mindst 2 uger før det planlagte afgangstidspunkt, 
2. mellem 2 uger og 7 dage før det planlagte afgangstidspunkt, og du får 

tilbudt en omlægning af rejsen, så du skal rejse højst 2 timer før det 
planlagte afgangstidspunkt og vil ankomme til det endelige 
bestemmelsessted senest 4 timer efter det planlagte ankomsttidspunkt 
eller 

3. mindre end 7 dage før det planlagte afgangstidspunkt, og du får tilbudt 
en omlægning af rejsen, så du skal rejse højst 1 time før det planlagte 

afgangstidspunkt og vil ankomme til det endelige bestemmelsessted 
senest 2 timer efter det planlagte ankomsttidspunkt. 

 
Det transporterende flyselskab er ikke erstatningsansvarlig, hvis 
aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne 
have været undgået, selvom flyselskabet havde truffet alle rimelige 
foranstaltninger. Sådanne omstændigheder kan forekomme i, men er 
ikke begrænsede til, tilfælde af politisk uro, dårlige vejrforhold, 
sikkerhedsfarer, uforudsete mangler vedrørende flysikkerhed, strejker og 
beslutninger taget af de ansvarshavende for lufttrafikken. 
  
Denne kompensation kan ikke udbetales i lufthavnen, og det er derfor 
nødvendigt, at du kontakter kundeservice (se "Anmodning om refusion, 
aflysninger, kompensationskrav og andre forespørgsler" nedenfor). Du 
kan vælge mellem kompensation i form af transportkuponer eller 
kontanter.  
 
Kompensationsbeløbene er som følger:* 
 

 Flyveturens længde TRANSPORTKUPON KONTANTER 

A 
 

Flyrejser på 1500 km eller 
mindre 

€350 €250 

B 
 

Flyrejser inden for EU på 
mere end 1500 km og alle 
andre flyrejser på mellem 
1500 og 3500 km 

€500 
 

€400 
 

C 
 

Flyrejser, der hverken 
falder ind under A eller B 

€800 €600 

1 kilometer = 0,62 mil 
 

* Denne kompensation kan muligvis blive reduceret med 50 %, hvis 
ankomsttidspunktet for det alternative fly ikke overskrider det 
oprindelige flys planlagte ankomsttidspunkt med to timer (for fly under 
A), 3 timer (for fly under B) eller 4 timer (for fly under C)

----------FORSINKELSER---------- 
 
ASSISTANCE VED FORSINKELSER 
Assistancen beskrevet i dette afsnit tilbydes i tilfælde, hvor et fly på 
grund af forsinkelse afgår efter det planlagte afgangstidspunkt.  
 
Hvis flyselskabet med rimelighed forventer, at flyet er forsinket: 
A) i 2 timer eller mere for flyrejser på 1500 km eller mindre, eller 
B) i 3 timer eller mere for alle flyrejser inden for EU på mere end 

1500 km og for alle andre flyrejser på mellem 1500 og 3500 km, 
eller 

C) i 4 timer eller mere for alle flyrejser, der ikke falder ind under 
hverken (A) eller (B), vil du helt gratis blive tilbudt følgende: 

- måltider og forfriskninger, som står i rimeligt forhold til 
ventetiden, 

- hotelophold i tilfælde, hvor det er nødvendigt at overnatte i en 
eller flere nætter, eller hvor det er nødvendigt at blive længere 
end oprindeligt planlagt (inklusive transport) og 

- 2 telefonopkald, faxbeskeder eller e-mails. 
 
Hvis du ikke ønsker at fortsætte med dine oprindelige rejseplaner, 
og hvis forsinkelsen er på mindst 5 timer, har du ret til refusion af 
billetprisen inden for syv dage af den del eller de dele af rejsen, 
der ikke blev taget, og af den del eller de dele, der allerede er 



taget, hvis flyrejsen, når man tager den oprindelige rejseplan i 
betragtning, ikke længere er til nogen nytte, og, hvis det er 

relevant, desuden en returbillet til det første afgangssted ved 
førstgivne lejlighed.  

----------NÆGTET BOARDING----------

Hvis flyselskabet med rimelighed forventer at nægte boarding på dit fly, vil flyselskabets personale spørge, om der er personer, som frivilligt vil 
opgive deres bekræftede reservation mod en aftalt kompensation bestående af transportkuponer. Flyselskabet vil desuden tilbyde passende 
assistance som beskrevet nedenfor. Hvis der ikke er nok frivillige personer, og du mod din vilje nægtes boarding, har du ret til at modtage den 
assistance og kompensation, der tilbydes i forbindelse med nægtet boarding, forudsat at du har checket ind til tiden. Du er ikke berettiget til at 
modtage denne assistance og kompensation, hvis der forekommer rimelige grunde til at nægte boarding, såsom sygdom, tvivlsom sikkerhed eller 
utilstrækkelige rejsedokumenter. 

ASSISTANCE VED NÆGTET BOARDING 
Du kan vælge mellem: 
- omlægning af rejsen til dit endelige bestemmelsessted under

tilsvarende transportforhold hurtigst muligt eller på en senere dato
efter eget valg, såfremt der er ledige pladser, eller

- refusion af billetprisen inden for syv dage af den del eller de dele
af rejsen, der ikke blev taget, og af den del eller de dele, der
allerede er taget, hvis flyrejsen, når man tager den oprindelige
rejseplan i betragtning, ikke længere er til nogen nytte, og, hvis
det er relevant, desuden en returbillet til det første afgangssted
ved førstgivne lejlighed.

Desuden vil du gratis modtage: 
- måltider og forfriskninger i rimeligt forhold til ventetiden,
- hotelophold i tilfælde, hvor det er nødvendigt at overnatte i en

eller flere nætter, eller det er nødvendigt at blive længere end
oprindeligt planlagt (inklusive transport) og

- 2 telefonopkald, faxbeskeder eller e-mails.

KOMPENSATION VED NÆGTET BOARDING 
Hvis du mod din vilje er blevet nægtet boarding, vil du i henhold til 
de ovenfor beskrevne betingelser blive tilbudt kompensation i 
lufthavnen. Du kan vælge mellem transportkuponer eller kontanter 
som vist nedenfor.*  

Flyveturens længde TRANSPORTKUPON KONTANTER 

A Flyrejser på 1500 km eller 
mindre 

€350 €250 

B Flyrejser inden for EU på 
mere end 1500 km og alle 
andre flyrejser på mellem 
1500 og 3500 km 

€500 €400 

C Flyrejser, der hverken 
falder ind under A eller B 

€800 €600 

1 kilometer = 0,62 mil 

* Denne kompensation kan muligvis blive reduceret med 50 %, hvis
ankomsttidspunktet for det alternative fly ikke overskrider det
oprindelige flys planlagte ankomsttidspunkt med to timer (for fly
under A), 3 timer (for fly under B) eller 4 timer (for fly under C).

----------NEDGRADERING---------- 

Hvis du mod din vilje bliver placeret i en lavere klasse end den, du har købt billet til, er du berettiget til inden for 7 dage at modtage følgende refusion: 

A. 30 % af billetprisen på alle flyrejser på 1500 km eller mindre;
B. 50 % af billetprisen på alle flyrejser inden for EU på mere end 1500 km og alle andre flyrejser på mellem 1500 og 3500 km, eller
C. 75 % af billetprisen på alle flyveture, der ikke falder ind under hverken A eller B.

---ANMODNING OM REFUSION, AFLYSNINGER, KOMPENSATIONSKRAV OG ANDRE FORESPØRGSLER--- 

Som beskrevet ovenfor er du, såfremt du ikke ønsker at fortsætte med 
dine oprindelige rejseplaner, berettiget til inden for syv dage at 
modtage refusion af billetprisen for den del eller de dele af rejsen, der 
ikke blev taget, og af den del eller de dele, der allerede er taget, hvis 
flyrejsen, når man tager den oprindelige rejseplan i betragtning, ikke 
længere er til nogen nytte og: 
- hvis dit fly er aflyst eller,
- hvis dit fly er forsinket mindst 5 timer eller
- hvis du mod din vilje er blevet nægtet boarding.

Hvis du ønsker at kontakte flyselskabet angående en anmodning om 
refusion, et kompensationskrav eller enhver anden forespørgsel, 
bedes du kontakte Deltas kundeservice via www.delta.com. (Vælg 
Kommentar/Klage-> Klage vedrørende afsluttet rejse-> Klage -> 
Flyafbrydelse og udfyld de oplysninger, der anmodes om, for at 
garantere korrekt behandling af dit kompensationskrav). 

Kompensationskrav behandles i henhold til Deltas internationale 
betingelser for transport. En udskrevet kopi af disse internationale 
betingelser for transport kan fås hos Deltas kundeservice eller hos 
Deltas rejsebureauer. En digital version er tilgængelig på 
hjemmesiden (Gå til > Retsanliggender > Transportkontrakt). 

----------NATIONAL HÅNDHÆVELSESINSTANS---------- 

Hvert EU-medlemsland har udpeget en instans, der har til ansvar at håndhæve reglerne for kompensation og assistance, som de er fremsat i denne 
meddelelse. Kontaktoplysninger findes på https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/national-enforcement-bodies-neb. 

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/national-enforcement-bodies-neb


 
Kontaktoplysninger for den ansvarlige danske instans er som følger: Trafikstyrelsen (tidligere Statens Luftfartsvæsen), Civil luftfart 
Box 744, Ellebjergvej 50, DK-2450 KØBENHAVN SV, Tlf. : +45 3618 6000 Fax: +45 3618 6001, dcaa@slv.dk; www.trafikstyrelsen.dk. 
 
Vi beder dig imidlertid om først at kontakte Deltas kundeservice.  
 

Denne meddelelse er påkrævet af Rådet for den Europæiske Union og Europa-Parlamentet i henhold til forordning (EC) 261/2004. 


