
 

Hjälp och ersättning 

Inställda avgångar, förseningar och nekad ombordstigning 
 

RÄTTIGHETERNA I DETTA MEDDELANDE GÄLLER UNDER FÖLJANDE OMSTÄNDIGHETER: 
 Delta Air Lines är flygbolaget för din avgång, 

 du reser på en avgång som avgår från en flygplats inom EU, 

 du har bekräftat din bokning på en avgång som utförs av Delta, 

 du infinner dig för att checka in vid tidpunkten på ditt Delta-biljettkvitto eller, om ingen tidpunkt anges, senast 2 timmar innan 
avgångstiden samt 

 du reser på en biljett som finns att få direkt eller indirekt för allmänheten eller på en biljett som har utfärdats enligt ett program för 
resenärer som flyger ofta. 

 

----------INSTÄLLDA FLYG---------- 

HJÄLP VID INSTÄLLD AVGÅNG 

Om din avgång ställs in, har du rätt att välja mellan följande: 

– alternativ resväg under jämförbara transportvillkor så fort som möjligt 

eller vid ett senare datum som du väljer, så länge plats finns eller 

– ersättning inom 7 dagar med avseende på biljettpriset för den del eller 

de delar av resan som inte genomfördes och den del eller de delar 

som redan genomförts om avgången inte längre tjänar något syfte, på 

basis av den ursprungliga resplanen, samt i relevanta fall även en 

returbiljett till första avgångsorten så snart som möjligt.  

 

Vidare får du följande utan kostnad: 

– måltider och förfriskningar i rimlig relation till väntetiden, 

– hotell om en vistelse på en eller flera nätter utöver det du 

ursprungligen tänkt dig behövs (inklusive transport) och 

– 2 telefonsamtal, faxmeddelanden eller e-postmeddelanden. 

 

ERSÄTTNING FÖR INSTÄLLD AVGÅNG 

Vid inställd avgång har du rätt till ersättning på följande villkor:  

 

Du har inte rätt till ersättning om den inställda avgången meddelas dig 

enligt följande: 

1. 2 veckor eller tidigare före den planerade avgångstiden, 

2. du informeras om den inställda avgången mellan 2 veckor och 7 dagar 

före den planerade avgångstiden och du erbjuds en alternativ resväg, 

där avgångstiden är högst 2 timmar före den planerade avgångstiden 

och ankomsttiden för slutdestinationen är mindre än 4 timmar efter 

den planerade ankomsttiden, eller 

3. du informeras om den inställda avgången mindre än 7 dagar före den 

planerade avgångstiden och du erbjuds en alternativ resväg med en 

avgångstid som är högst 1 timme före den planerade avgångstiden 

och ankomsttiden för slutdestinationen är mindre än 2 timmar efter 

den planerade ankomsttiden. 

 

Det flygbolag som utför flygningen behöver inte betala ersättning om den 

inställda avgången orsakas av extraordinära omständigheter som inte 

hade kunnat undvikas även om flygbolaget hade vidtagit alla rimliga 

åtgärder. Sådana omständigheter kan exempelvis uppstå på grund av 

politisk instabilitet, väderleksförhållanden, säkerhetsrisker, oväntade 

brister i flygsäkerheten, strejker och beslut av lufttrafikledningen. 

  

Denna ersättning för en inställd avgång kan inte utbetalas på flygplatsen. 

Kontakta i stället vår kundservice (se ”Begäran om ersättning, inställda 

avgångar, ersättningsanspråk och andra förfrågningar” nedan). Du kan 

välja mellan ersättning i form av ett tillgodohavande eller kontanter.  

 

Ersättningsbeloppen är enligt följande:* 

 

 Flygtid TILLGODOHAVANDE KONTANTER 

A 
 

Flygningar på högst 1 

500 km 
 

350 € 250 € 

B 
 

Flygningar inom EU på 

minst 1 500 km och 

övriga flygningar på 

mellan 1 500 och 3 500 

km 

500 € 
 

400 € 
 

C 
 

Flygningar som inte faller 

under A eller B 

800 € 600 € 

1 kilometer = 0,62 engelska mil 

 
* Denna ersättning minskas med 50 % om ankomsttiden för den nya 
avgången inte överstiger den planerade ankomsttiden för den 
ursprungligen bokade avgången med 2 timmar (flygningar som faller 
under A), 3 timmar (flygningar som faller under B) eller 4 timmar 
(flygningar som faller under C)

----------FÖRSENINGAR---------- 

HJÄLP VID FÖRSENING 

Den hjälp som beskrivs i detta avsnitt lämnas om en avgång har 

försenats utöver den planerade avgångstiden.  

 

Om flygbolaget rimligen förväntar sig att en avgång kommer att 

försenas: 

A) minst 2 timmar för ressträckor på högst 1 500 km eller 

B) minst 3 timmar för alla flygningar inom EU på minst 1 500 km 

och alla andra avgångar på mellan 1 500 och 3 500 km, eller 

C) minst 4 timmar för alla flygningar som inte täcks av (A) eller (B) 

får du följande utan kostnad: 

 

 

 

– måltider och förfriskningar i rimlig relation till väntetiden, och 

– hotell om en vistelse på en eller flera nätter eller en vistelse utöver 

det du ursprungligen tänkt behövs (inklusive transport), och 

– 2 telefonsamtal, faxmeddelanden eller e-postmeddelanden. 

 

Om du inte vill fortsätta med dina resplaner om förseningen är på 

minst 5 timmar har du rätt till ersättning inom 7 dagar med 

avseende på biljettpriset för den del eller de delar av resan som 

inte genomfördes och den del eller de delar som redan genomförts 

om flyget inte längre tjänar något praktiskt syfte baserat på den 

ursprungliga resplanen och i tillämpliga fall även en returbiljett till 

den första avgångsorten så snart som möjligt.



 

----------NEKAD OMBORDSTIGNING---------- 

 

När flygbolaget rimligen förväntas neka ombordstigning på ditt flyg ber flygbolaget om frivilliga som vill avsäga sig sin bekräftade bokning mot en 

överenskommen ersättning i form av ett tillgodohavande. Flygbolaget erbjuder även i rimlig omfattning hjälp enligt nedan. Om inga frivilliga finns 

och du nekas ombordstigning mot din vilja har du rätt till hjälp vid nekad ombordstigning såväl som ersättning förutsatt att du uppfyller kraven för 

senaste incheckningstid. Du har inte rätt till denna hjälp och ersättning om det finns rimliga orsaker till att neka ombordstigning, t.ex. hälsoskäl, 

säkerhetsskäl eller otillräcklig resedokumentation. 

 

HJÄLP VID NEKAD OMBORDSTIGNING 

Du kan välja mellan följande: 

– alternativ resväg under jämförbara transportvillkor till din 

slutdestination så snart som möjligt eller vid ett senare datum som 

du väljer (i mån av tillgängliga platser), eller 

– ersättning inom 7 dagar med avseende på ditt biljettpris för en del 

eller delar av resan som inte genomfördes, och för en del eller 

delar som genomfördes om avgången inte längre tjänar något 

praktiskt syfte baserat på den ursprungliga resplanen samt i 

relevanta fall även en returbiljett till den första avgångsorten enligt 

biljetten så snart som möjligt.  

 

 

 

Vidare får du följande utan kostnad: 

– måltider och förfriskningar i rimlig relation till väntetiden, 

– hotell där en vistelse på en eller flera nätter eller en vistelse utöver 

den du ursprungligen tänkt dig behövs (inklusive transport) och 

– 2 telefonsamtal, faxmeddelanden eller e-postmeddelanden. 

 

 

 

 

ERSÄTTNING FÖR NEKAD OMBORDSTIGNING 

Med förbehåll för villkoren ovan får du ersättning på flygplatsen om 

du nekas ombordstigning mot din vilja. Du kan välja mellan 

ersättning i form av ett tillgodohavande eller kontanter, så som 

anges nedan.* 

 

 Flygtid TILLGODOHAVANDE KONTANTER 

A 
 

Flygningar på högst 1 

500 km 
 

350 € 250 € 

B 
 

Flygningar inom EU 

på minst 1 500 km 

och övriga flygningar 

på mellan 1 500 och 

3 500 km 

500 € 
 

400 € 
 

C 
 

Flygningar som inte 

faller under A eller B 

800 € 600 € 

1 kilometer = 0,62 engelska mil 
 

* Denna ersättning minskas med 50 % om ankomsttiden för den 
nya avgången inte överstiger den planerade ankomsttiden för den 
ursprungligen bokade avgången med 2 timmar (flygningar som 
faller under A), 3 timmar (flygningar som faller under B) eller 4 
timmar (flygningar som faller under C) 

 

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

 
Om du ofrivilligen placeras i en lägre resklass än den för vilken din biljett köptes har du rätt till ersättning inom 7 dagar enligt följande:  
 
A. 30 % av biljettpriset för alla flygningar på högst 1 500 km, 
B. 50 % av biljettpriset för alla flygningar inom EU på minst 1 500 km och alla andra flygningar på mellan 1 500 och 3 500 km, eller 
C.  75 % av biljettpriset på alla flygningar som inte faller under A eller B. 
 
 

---BEGÄRAN OM ERSÄTTNING, INSTÄLLDA AVGÅNGAR, ERSÄTTNINGSANSPRÅK OCH ANDRA FÖRFRÅGNINGAR--- 

 

Om du inte vill gå vidare med dina ursprungliga resplaner har du så 

som beskrivs ovan rätt till ersättning inom 7 dagar med avseende på 

ditt biljettpris för den del eller de delar av resan du inte har genomfört 

och för den del eller de delar du redan genomfört om flygningen inte 

längre uppfyller något syfte baserat på din ursprungliga resplan och: 

– om din avgång ställs in eller 

– om din avgång försenas minst 5 timmar eller 

– om du har nekats ombordstigning mot din vilja. 

  

 

 

 

Om du vill kontakta flygbolaget angående en ansökan om ersättning, 

ett ersättningsanspråk eller andra förfrågningar kan du kontakta Deltas 

kundservice via www.delta.com.  

(Välj Comment/Complaint? –> Past Travel Complaint –> Complaint –> 

Flight Disruption. Fyll sedan i de begärda uppgifterna för att säkerställa 

korrekt hantering av ditt anspråk.)  

 

Alla anspråk hanteras enligt Deltas internationella transportvillkor. Ett 

tryckt exemplar de internationella transportvillkoren kan beställas från 

Deltas kundservice eller från Deltas resebyråer. Det finns även en 

online-version på webbplatsen (gå till Legal –> Contract of Carriage). 



----------STATLIGT KONTROLLORGAN---------- 

Varje EU-medlemsland har utsett ett organ som ansvarar för att kontrollera efterlevnaden av de ersättnings- och hjälpregler som beskrivs i detta 
meddelande. Kontaktinformation finns på https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/national-enforcement-bodies-neb  
Kontaktinformation för det svenska organet: Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 10123 STOCKHOLM 
Tel.: +46 8 508 860 00, fax: +46 8 508 860 01, arn@arn.se, www.arn.se 

Vi ber dock att du i första hand kontaktar Deltas kundservice. 

Detta meddelande krävs enligt bestämmelse (EC) 261/2004 i Europeiska parlamentet och Europarådet 

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

