
 Allmänna villkor 
 
 
 
 

För resor/arrangemang med Föreningen M20 gäller nedanstående villkor. I övrigt följer vi tillämpliga delar  
av Allmänna villkor för paketresor framtagna av Konsumentverket och Svenska Rese- och Turistindustrins 
Samarbetsorganisation. 
 
 
Hyra av fartyg 
Fartygshyra 
Fartygshyran baseras på det planerade antalet gångtimmar (losskastning till förtöjning) samt därutöver, efter överens-
kommelse, för ev. liggetid (50% x timtaxan). (Charter - gång/liggetid) Övriga ev. kostnader betalas direkt av förhyraren.  
Vid paketarrangemang (Charter - paket) ingår fartygshyran i offererat paketpris samt då även prel. beräknade kostnader 
för ev. förplägnad, hamnavgifter (kaj, vatten och el) etc. 
I fartygshyran ingår personal för fartygets säkerhetsbemanning, 2 personer, Befälhavare (FC) & Jungman (MtjC). 
För gångtid utöver avtalad tid debiteras relaterad timkostnad för varje påbörjad gångtimme. (medlem resp. icke medlem) 
 
Bokningsavgift 
Bokningsavgiften utgör 50% av överenskommen fartygshyra/paketpris. 
Övriga ev. kostnader debiteras enligt överenskommelse. 
Bokningsavgiften ska vara betald senast 30 dagar efter fakturadatum om andra villkor ej är angivna på fakturan. 
Sker bokning senare än 30 dagar före resan/arrangemanget skall Bokningsavgiften betalas inom 10 dagar från  
fakturadatum, dock senast dagen före resan/arrangemanget.  
Om Bokningsavgiften ej är erlagd inom angiven tid förbehåller sig Föreningen M20 rätt att annullera bokningen. 
 
Slutlikvid 
Slutlikvid erläggs enligt slutfaktura senast 10 dagar efter fakturadatum om andra villkor ej är angivna på fakturan. 
Ev. ändringar som godkänts av kunden, förseningar förorsakade av kunden samt preliminära kostnader regleras 
i slutfakturan. 
 
Avbokning 
Vid en avbokning tidigare än 40 dagar före arrangemangsdagen debiteras en avgift på 500 kronor om inget annat 
överenskommits. 
 

Om en avbokning sker 40 - 20 dagar före första arrangemangsdagen debiteras en avgift som motsvarar lägsta 
hyreskostnad för det planerade antalet gångtimmar enligt Föreningen M20 prislista.  
 

Om avbokningen sker 20-10 dagar före arrangemangsdagen debiteras en avgift som motsvarar hela fartygshyran samt 
50% av övriga arrangemangskostnader.  
 

Om avbokningen sker senare utgår en avgift som motsvarar hela fartygshyran samt 100% av övriga överenskomna  
arrangemangskostnader.  
 
Skadegörelse 
I händelse av skadegörelse eller liknande i samband med förhyrningen är beställaren ersättningsskyldig.  
Detta gäller även om gärningsmannen inte kan utpekas. 
 
Övrigt 
 

Föreningen M20 förbehåller sig rätten att vid otjänligt väderlek (hårt väder), oförutsett haveri på utrustning/fartyg eller annan 
förhindrande extern omständighet, förskjuta och/eller ändra turupplägg samt i sista hand t.o.m. inställa arrangemanget. 
 
Kan exempelvis fartyget av olika skäl inte positioneras för planerad körning äger Föreningen M20 rätt att erbjuda andra 
farvatten såvida inte chartern har för kunden nödvändiga, bindande geografiska kopplingar (typ bröllop etc.). 
(Övningsverksamhet i ett specifikt farvattenområde räknas inte som skäl att kräva genomförande av ett planerat arrangemang.)  
 
För säkerhetsbemanningen skall förhyraren stå för förplägnad, personalmat (P-mat), i de fall hyresperioden så kräver, (>4 tim). 
 

En avbeställning ska alltid göras skriftligen. 
Dröjsmålsränta debiteras efter fakturans förfallodag. 
Samtliga prisuppgifter i dessa villkor är angivna exklusive moms. 
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