
 

 

Aðstoð og skaðabætur 

Aflýsing flugs, tafir og farþega meinað að ganga um borð 
 

ÞAU RÉTTINDI SEM VÍSAÐ ER TIL Í ÞESSARI TILKYNNINGU EIGA VIÐ Í EFTIRFARANDI AÐSTÆÐUM: 
 Delta Air Lines er flugfélagið sem sér um flugið þitt; 

 Flugið þitt fer frá flugvelli sem er staðsettur innan ESB; 

 Þú ert með staðfesta bókun á flugi hjá Delta; 

 Þú mætir í innritun á þeim tíma sem gefinn er upp á kvittuninni fyrir Delta miðanum þínum eða, ef enginn innritunartími er uppgefinn, þá 
mætir þú eigi síðar en 2 klst. fyrir brottfarartíma; og 

 Þú ferðast á fargjaldi sem er, beint eða óbeint, opið almenningi eða þú ert með miða sem gefinn er út fyrir reglulega flugfarþega. 

 

----------AFLÝSING Á FLUGI---------- 

 

AÐSTOÐ VEGNA AFLÝSINGAR Á FLUGI 

Ef flugi þínu er aflýst getur þú annað hvort: 

- breytt flugleið til lokaákvörðunarstaðar við svipuð flutningsskilyrði 

eins fljótt og auðið er eða síðar, eftir því sem þér hentar, með 

fyrirvara um sætaframboð; eða 

- fengið andvirði farmiðans, fyrir þann hluta ferðarinnar sem ekki var 

farinn, endurgreiddan innan 7 daga og fyrir þá hluta sem farnir voru 

ef flugið kemur ekki lengur að gagni, að teknu tilliti til upphaflegrar 

flugáætlunar og, þegar við á, flug til upphaflegs brottfararstaðar við 

fyrsta tækifæri.  

 

Að auki munt þá fá ókeypis: 

- máltíðir og hressingu í eðlilegu hlutfalli við biðtíma þinn; 

- hótelgistingu í tilvikum þar sem gista þarf eina eða fleiri nætur eða ef 

þú þarft að bíða lengur en þú hafðir upphaflega áætlað (ferðir 

innifaldar); og 

- 2 símtöl, bréfsímaskilaboð eða tölvupóst. 

 

SKAÐABÆTUR VEGNA AFLÝSINGAR Á FLUGI 

Ef fluginu þínu er aflýst áttu rétt á skaðabótum ef eftirfarandi skilyrðum 

er fullnægt:  

 

Þú átt ekki rétt á skaðabótum ef þú færð tilkynningu um aflýsingu flugs: 

1. 2 vikum eða lengur fyrir áætlaðan brottfarartíma; 

2. 2 vikum til 7 dögum fyrir brottfarartíma og þér var boðin ný flugleið 

með brottför allt að 2 klst. fyrir áætlaðan brottfarartíma og með komu 

á áfangastað innan 4 klst. frá áætluðum komutíma; eða 

3. innan 7 daga fyrir áætlaðan brottfarartíma og þér var boðin ný 

flugleið með brottför allt að 1 klst. fyrir áætlaðan brottfarartíma og 

með komu á áfangastað innan 2 klst. frá áætluðum komutíma. 

 

Flugrekandinn þarf ekki að greiða skaðabætur ef fluginu er aflýst vegna 

óvenjulegra aðstæðna sem ekki hefði verið hægt að forðast, jafnvel þótt 

flugfélagið hefði gripið til allra skynsamlegra ráðstafana. Slíkar 

aðstæður geta komið upp ef um er að ræða, en takmarkast ekki við, 

pólitískan óstöðugleika, veðurfarsaðstæður, öryggishættu, óvænta 

bresti í flugöryggi, verkföll og ákvarðanir sem flugumferðarstjórn tekur. 

  

Skaðabætur vegna aflýsingar er ekki hægt að greiða á flugvellinum og 

þess vegna þarft þú að hafa samband við viðskiptavinaþjónustuna (sjá 

"Beiðnir um endurgreiðslu, aflýsingar, skaðabótakröfur og aðrar 

fyrirspurnir" hér að neðan). Þú getur valið á milli skaðabóta sem eru 

greiddar sem ferðatékkar eða fengið skaðabæturnar greiddar í reiðufé.  

 

Upphæðir skaðabóta eru eftirfarandi:* 

 

 Lengd flugs FERÐATÉKKI 

(TCV) 

REIÐUFÉ 

A 
 

Flug sem eru 1500 km eða styttri 
 

€350 €250 

B 
 

Flug innan ESB sem eru lengri en 

1500 km. og öll önnur flug sem eru 

frá 1500 til 3500 km. 

€500 
 

€400 
 

C 
 

Flug sem falla hvorki undir A né B €800 €600 

1 kílómetri = 0,62 mílur 

 
* Þessar skaðabætur geta minnkað um 50% ef komutími annars flugs 

sem býðst fer ekki meira en 2 klst. umfram áætlaðan komutíma (flug 
sem falla undir A), 3 klst. (flug sem falla undir B) eða 4 klst. (flug sem 
falla undir C)

----------TAFIR---------- 

AÐSTOÐ VEGNA TAFA 

Sú aðstoð sem er lýst í þessum kafla er veitt í tilfellum þar sem tafir 

á flugi fara fram yfir áætlaðan brottfarartíma.  

 

Ef flugfélagið hefur ástæðu til að búast við töfum: 

A) um 2 klst. eða lengur og flugvegalengd er 1500 km. eða styttri; 

eða 

B) um 3 klst. eða lengur á flugi sem er innan ESB og sem er lengra 

en 1500 km. og öll önnur flug sem eru frá 1500 til 3500 km. að 

lengd; eða 

C) um 4 klst. eða lengur á flugi sem fellur hvorki undir (A) né (B) 

verður þér boðið ókeypis: 

 

 

 

- máltíðir og hressingu í eðlilegu hlutfalli við biðtíma þinn; 

- hótelgistingu í tilvikum þegar gista þarf eina eða fleiri nætur, eða 

ef þú þarft að bíða lengur en þú hafðir upphaflega áætlað (ferðir 

innifaldar); og 

- 2 símtöl, bréfsímaskilaboð eða tölvupóst. 

 

Ef töfin er lengri en 5 klst. og þú vilt ekki halda upphaflegum 

ferðaáætlunum, átt þú rétt á endurgreiðslu innan 7 daga á verði 

farmiðans fyrir þann hluta ferðarinnar sem ekki var farinn og fyrir 

þá hluta sem farnir voru ef flugið kemur ekki lengur að gagni, að 

teknu tilliti til upphaflegrar flugáætlunar og, þegar við á, flug til 

upphaflegs brottfararstaðar við fyrsta tækifæri. 



 

 

 

 

----------FARÞEGA MEINAÐ AÐ GANGA UM BORÐ---------- 

 

Þegar flugfélag býst við að þurfa að meina farþegum um að ganga um borð í vélina, mun flugfélagið leita að sjálfboðaliðum sem eru reiðubúnir að 

gefa upp staðfesta flugbókun sína í skiptum fyrir samningsbundnar skaðabætur í formi ferðatékka (TCV). Flugfélagið mun einnig bjóða upp á 

viðeigandi aðstoð eins og er lýst hér að neðan. Ef ekki er hægt að finna nægan fjölda sjálfboðaliða og þér er meinað að ganga um borð, átt þú rétt á 

aðstoð og skaðabótum svo framarlega sem þú uppfyllir skilyrði um síðasta innritunartíma. Þú átt ekki rétt á þessari aðstoð og skaðabótum ef það 

eru réttmætar ástæður fyrir því að þér er meinað að ganga um borð, s.s. heilsufarsástæður, öryggismál, öryggi farþega eða að ferðaskilríkjum og 

skjölum er ábótavant. 

 

AÐSTOÐ VIÐ FARÞEGA SEM MEINAÐ ER AÐ GANGA UM BORÐ 

Þú getur annað hvort: 

- breytt flugleið þinni til lokaákvörðunarstaðar við svipuð 

flutningsskilyrði, eins fljótt og hægt er, eða síðar ef þér hentar, 

með fyrirvara um sætaframboð; eða 

- fengið andvirði farmiðans, fyrir þann hluta ferðarinnar sem ekki var 

farin, endurgreiddan innan 7 daga og fyrir þá hluta sem farnir voru 

ef flugið kemur ekki lengur að gagni, að teknu tilliti til upphaflegrar 

flugáætlunar og, þegar við á, flug til upphaflegs brottfararstaðar 

við fyrsta tækifæri.  

 

Að auki munt þá fá ókeypis: 

- máltíðir og hressingu í eðlilegu hlutfalli við biðtíma þinn; 

- hótelgistingu í tilvikum þar sem gista þarf eina eða fleiri nætur eða 

ef þú þarft að bíða lengur en þú hafðir upphaflega áætlað (ferðir 

innifaldar); og 

-  2 símtöl, bréfsímaskilaboð eða tölvupóst. 

 

 

 

SKAÐABÆTUR TIL FARÞEGA SEM MEINAÐ ER AÐ GANGA UM BORÐ 

Ef þér hefur verið meinað að ganga um borð , verða þér boðnar 

skaðabætur á flugvellinum, með fyrirvara um framangreind skilyrði. 

Þú getur valið á milli ferðatékka eða reiðufjár sem sjá má hér að 

neðan.*  

 

 Lengd flugs FERÐATÉKKI 

(TCV) 

REIÐUF

É 

A 
 

Flug sem eru 1500 km eða styttri €350 €250 

B 
 

Flug innan ESB sem eru lengri en 

1500 km. og öll önnur flug sem 

eru frá 1500 til 3500 km. 

€500 
 

€400 
 

C 
 

Flug sem falla hvorki undir A né B €800 €600 

1 kílómetri = 0,62 mílur 
 

* Þessar skaðabætur geta minnkað um 50% ef komutími annars 
flugs sem býðst fer ekki meira en 2 klst. umfram áætlaðan 
komutíma (flug sem falla undir A), 3 klst. (flug sem falla undir B) 
eða 4 klst. (flug sem falla undir C)

 

----------SKIPT UM FARRÝMI---------- 

 
Ef þú ert sett(ur) á lægra farrými en farmiði þinn segir til um, áttu rétt á skaðabótum innan 7 daga sem nema:  
 
A. 30% af verði farmiða í öllu flugi sem er 1500 km. eða styttra; 
B. 50% af verði farmiða í öllu flugi innan ESB sem er lengra en 1500 km. og öllu öðru flugi sem er frá 1500 til 3500 km.; eða 
C.  75% af verði farmiða í öllu flugi sem fellur hvorki undir A né B. 
 

 

---BEIÐNIR UM ENDURGREIÐSLU,  

SKAÐABÓTAKRÖFUR VEGNA AFLÝSINGAR FLUGS OG AÐRAR FYRIRSPURNIR--- 

 

Ef þú vilt ekki halda upphaflegum ferðaáætlunum eins og lýst er hér að 

framan, átt þú rétt á endurgreiðslu innan sjö daga á verði farmiðans 

fyrir þann hluta ferðarinnar sem ekki var farinn og fyrir þá hluta sem 

farnir voru ef flugið kemur ekki lengur að gagni, að teknu tilliti til 

upphaflegrar flugáætlunar, og: 

- ef flugi þínu er aflýst; eða 

-  ef flug þitt tefst í a.m.k. 5 klst.; eða 

-  ef þér hefur verið meinað að ganga um borð andstætt vilja þínum. 

  

Ef þú vilt hafa samband við flugfélagið vegna beiðni um 

endurgreiðslu, skaðabótakröfu eða ef þú ert með aðrar fyrirspurnir, 

skaltu vinsamlegast hafa samband við viðskiptavinaþjónustu Delta í 

gegnum tölvupóst. (Select Comment/Complaint -> Past Travel 

Complaint-> Complaint-> Flight Disruption og fylltu út þær upplýsingar 

sem beðið er um til að tryggt sé að kvörtun þín fái viðeigandi 

meðferð.)  

 

Kröfur eru meðhöndlaðar samkvæmt alþjóðlegum skilmálum Delta 

um farþegaflug. Útprentað afrit af Alþjóðlegum skilmálum um 

farþegaflug er fáanlegt hjá viðskiptavinaþjónustu Delta eða hjá 

ferðaþjónustuaðilum Delta flugfélagsins. Stafræn útgáfa er 

aðgengileg á vefsíðunni (go to > Legal > Contract of Carriage). 

 
 



----------LANDSBUNDINN FRAMFYLGDARAÐILI---------- 

Í hverju aðildarríki ESB er tilnefndur aðili sem ber ábyrgð á framfylgd reglna um skaðabætur og aðstoð eins og þær eru skilgreindar í þessari 
tilkynningu. Tengiliðaupplýsingar má finna á slóðinni: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/national-enforcement-
bodies-neb Tengiliðaupplýsingar íslenska framfylgdaraðilans eru eftirfarandi: Icelandic Civil Aviation Administration, Flugmálastjórn Íslands, 
Skógarhlíð 12 
IS -105 REYKJAVIK; Tel: +354 569 41 00; Fax: +354 562 3619; fms@caa.is 

Hins vegar biðjum við þig fyrst um að hafa samband við viðskiptavinaþjónustu Delta flugfélagins. 

Þessarar tilkynningar er krafist skv. reglugerð (EB) 261/2004 sem gefin er út af Evrópuþinginu og Evrópuráði ESB. 

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

