
SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SEGERTÅGET            

DESTINATION INLANDSBANAN AB 
 

Destination Inlandsbanan AB, Box 561, 831 27 Östersund, Sweden   •   +46 (0)771-53 53 53  •    boka@inlandsbanan.se   •   www.inlandsbanan.se 

BOKNING OCH BETALNING 
BOKNINGSBEKRÄFTELSE/DELTAGARBEVIS 

Missförstånd kan ske vid bokningstillfället. Resenären 

skall därför kontrollera alla uppgifter som står på 

bokningsbekräftelsen/deltagarbeviset så som 

avgångstider, priser osv. Granskningen skall göras 

omgående och felaktigheter omedelbart påtalas. 

 

NÄR SKALL JAG BETALA MIN PAKETRESA? 

Om resenären bokat tidigare än 40 dagar före avresa 

betalas inom 7 dagar en anmälningsavgift, 10% av 

resans totala pris, exklusive avbeställningsskydd. 

Slutlikvid skall vara oss tillhanda senast 40 dagar före 

avresa. 

Om bokning sker mindre än 40 dagar före avresa 

betalas hela resans pris omgående. 

När anmälningsavgiften är betald räknas bokningen 

som bindande. I och med att anmälningsavgiften 

betalas godtar resenären samtidigt de resevillkor som 

arrangören tillämpar för resan. 

  

VAD HÄNDER OM JAG INTE BETALAR I TID? 

Om resenären missar betalning av resans 

anmälningsavgift eller slutlikvid räknas detta som en 

avbeställning från resenärens sida och kommer att 

debiteras avbeställningskostnader enligt nedan. 

  

VAD GÄLLER OM JAG VILL BOKA OM ELLER 

AVBOKA MIN PAKETRESA? 

Ändring av bekräftad bokning kostar 300 kr samt 

eventuella tilläggskostnader som Destination 

Inlandsbanan AB pådrar sig för att genomföra 

ändringen. 

 

Avbokning måste ske muntligen eller skriftligen till 

Destination Inlandsbanan AB, varifrån din bekräftelse 

är utställd. Avbokning på annat sätt godtas ej. Vid 

avbokning utgår alltid en expeditionsavgift med 300 kr 

samt en avbeställningsavgift vilka avräknas från 

anmälningsavgiften. Avgift för avbeställningsskydd 

återbetalas ej. Avbeställningsavgiften beräknas utifrån 

antal dagar till avresa vid avbokning.  
 

Avbeställningsavgift ”Segertåget till Berlin” 

Vi tillämpar 24 timmars fri avbokning från 

bokningstillfället, därefter gälle följande: 

Vid mer än 60 dagar före avresa erlägger resenären 

10% av paketets pris. 

60 – 41 dagar: 50% 

40 - avresa: 100 %  

 

AVBESTÄLLNINGSSKYDD VID SJUKDOM 

Resenären kan köpa ett avbeställningsskydd vid 

bokningstillfället. Det kostar 200 kr per person. 

Avbeställningsskydd för barn t o m 15 år är gratis. 

Med undantag för en expeditionsavgift på 200 kr är 

resenären härigenom skyddad mot 

avbeställningskostnader enligt ” Allmänna villkor för 

paketresor” punkt 3.2.1 – 3.2.3. 

Intyg från läkare eller myndighet krävs för att styrka 

skäl till avbeställning. Intyget skall sändas till 

Destination Inlandsbanan AB, senast 10 dagar efter 

avbokningstillfället. 

 

 

RESEHANDLINGAR 

BILJETTER/RESEHANDLINGAR 

I god tid före avresa erhåller resenären sina 

resehandlingar från Destination Inlandsbanan.  

 

Biljetten är personlig och giltig tillsammans med 

legitimationshandling. Barn under 16 år i sällskap av 

målsman omfattas inte av legitimationskravet men ska 

i tveksamma fall kunna visa upp giltig ID-handling. 

 

Godkänd ID-handlingar är pass, nationella ID-kort 

utfärdade inom EU, nordiska ID-kort, nordiska körkort.  

 

Biljett kan ej köpas ombord, endast förbokade 

resenärer tillåts resa med. 

 

PASS/ID-HANDLING 

För inresa i Tyskland krävs giltigt pass eller nationellt 

ID utställt av Polisen. Resenären är själv ansvarig för 

att medta giltigt pass/ID-handling och får själv 

ombesörja konsekvenser och eventuella 

merkostnader det skulle innebära att sakna sådan vid 

kontroll. 

 

 

OMBORD PÅ TÅGET 

VAGNAR 

Vi åker med Snälltågets liggvagnar där varje kupé har 

6 bäddplatser.  

 

Bäddplats i delad kupé innebär att du delar en kupé 

med andra resenärer som kan ha andra på- och 

avstigningsorter. Alla kupéer är mixade, det finns inga 

herr- och damkupéer. 

 

Då Egen kupé bokats erhåller det sällskapet en kupé 

för endast dem då de genom avgift betalt 

tombäddstillägg.  

 

Resenären ansvarar själv för att hen stiger av vid 

bestämmelseorten. Väcknings- eller påminnelsetjänst 

tillhandahålls ej. 

 

ATT RESA MED DJUR 

Djur är ej tillåtna på denna resa. 

 

RESENÄRER MED SÄRSKILDA BEHOV 

Resenär med funktionshinder rekommenderas att före 

köp av resa kontakta kundtjänst på 0771-53 53 53 för 

att få information om förutsättningarna för att färdas 

från/till de aktuella stationerna och med det aktuella 

tåget. 

 

På Snälltågets webplats www.snalltaget.se framgår 

information om förutsättningar för på- och avstigning, 

tillgänglighet i tågen samt de hjälpmedel som finns i 

tågen. 

 

BAGAGE 

Resenären ansvarar själv för sitt bagage. Resenären 

är skyldig att hålla uppsikt över sitt bagage. 

Inlandsbanan tar ej ansvar för förlorat eller skadat 

bagage. 

 

Resenären har rätt att medföra föremål (handbagage) 

i den utsträckning resenären vid ett och samma 

tillfälle med lätthet själv kan bära in och ut 

handbagaget ur tåget.  

 

Handbagaget får ej innehålla farligt gods såsom 

vapen, explosiva och brandfarliga föremål och 

vätskor, samt giftiga, smittbärande och frätande 

ämnen. Ej heller föremål som kan medföra obehag 

eller besvär (t ex starka dofter) för andra resenärer. 

 

Barnvagnar skall av utrymmesskäl vid på- och 

avstigning samt under hela resan transporteras i 

hopfällt läge. 

 

HITTEGODS 

Inlandsbanan tar hand om upphittat gods. Om ingen 

efterfrågat upphittat gods inom tre månader efter 

fyndtillfället, skänks/slängs hittegodset. Förfrågan om 

kvarglömt gods görs ställs på telefon 0771-53 53 53. 

En administrativ avgift tas ut vid upphämtande av 

hittegods. 

 

ALKOHOLSERVERING 

Restaurangvagn medföljer på tågresan mellan 

Östersund och Trelleborg. Servering av alkoholhaltiga 

drycker får endast ske till den som fyllt 18 år. 

Alkoholservering får endast ske mellan kl.11:00 och 

01:00. Det är inte tillåtet att dricka medhavd alkohol 

ombord på tåget när restaurangvagnen finns med i 

tågsetet. 

 

RÖKNING 

Det råder rökförbud på samtliga tåg. 

 

LJUDNIVÅ 

Samtalston, ljud från t.ex radio/mobiltelefon/dator etc. 

ska hållas på en nivå så att det inte stör andra. I 

tågets lugna avdelning skall det mellan kl.22.00 och 

07.00 vara så pass tyst att andra resenärer kan sova.  

 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 

Resenär får inte stiga på eller av ett tåg som är i 

rörelse. Resenär får inte heller öppna vagnsdörrarna 

när tåget är i rörelse. På- och avstigning får endast 

ske när tåget står vid en plattform. 

 

 

 

ÖVRIGT 

RESTIDSGARANTI 

Chartrat tåg omfattas ej av restidsgarantin. Vid 

anspråk vid en försening reklameras resan till 

Destination Inlandsbanan AB där individuell prövning 

görs.  

 

RESEGARANTI/KAMMARKOLLEGIUM 

Destination Inlandsbanan AB har ställt garantier till 

Kammarkollegiet enligt 

Paketreselagen/Resegarantilagen. 

 

ÖVRIGT 

I övrigt gäller Destination Inlandsbanans Allmänna 

villkor, med undantag för restidsgarantin, vilka finns 

tillgängliga på www.inlandsbanan.se. Arrangör och 

återförsäljare av dessa paket är Destination 

Inlandsbanan AB, org.nr. 556629-7692. 

Box 561, 831 27 Östersund. Telefon 0771-53 53 53. 

Destination Inlandsbanan AB reserverar sig för 

eventuella tryckfel och prisändringar.  
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