
   
 

 

 

 

 
 
 
Allmänna villkor 
 
 
 

1. Parter 
Dessa allmänna villkor gäller mellan XLNT Travel Sweden AB (org.nr 556584-8759), nedan kallat XLNT Travel 
och er som kund, nedan kallat kunden. 
 

2. Giltighetstid och uppsägning av samarbetet  
Dessa villkor gäller från det datum kunden godkänt villkoren tillsvidare. Uppsägningstid på 3 månader är 
ömsesidig och ska vara skriftlig.  
 
 

3. Reseservice 
Serviceinnehållet anpassas till kundens önskemål och behov via utvecklingsmöten. Samarbetet utgår från 
nedanstående grundservice och garantier: 
 

 Personlig service (mail, chatt och telefon) är tillgängligt helgfria vardagar kl. 08.00 - 17.00. 

 24h jourservice per telefon är alltid tillgängligt utanför ordinarie kontorstid. 

 XLNT Travels leverantörsavtal erbjuds till kunden med fördelaktiga priser och rabatter hos 
leverantörer som XLNT Travel har avtal med eller tillgång till.  

 Kunden informerar om sina ev. reseleverantörer och om de avtal som ska göras tillgängliga i XLNT 
Travels bokningssystem. 

 XLNT Travel tillhandahåller självbokningssystemet XLNT Online för reservationer av resor och logi 
online. XLNT Online är ett självbokningssystem som är åtkomligt via Internet och kräver inget specifikt 
operativsystem eller andra specifika system.  

 XLNT Travel lagrar all informationsdata om sina kunders resor. Informationen uppdateras i realtid, 
vilket innebär att även ändringar i resplaner som görs efter att färdhandlingar har ställts ut och 
debiterats blir registrerade i databasen.  Om något inträffar som kräver att XLNT Travel omgående tar 
fram information om kunders lokalisering kan det göras med kort varsel.  

 

4. Debitering  
Debitering av beställda biljetter och andra tjänster sker via ett resekonto som tecknas genom ett separat avtal. 
XLNT Travel är behjälpliga med detta.  
 

5. Tystnadsplikt  
Mellan båda parter föreligger en ömsesidig tystnadsplikt som respektive parts personal förbinder sig att 
iakttaga vad gäller uppgifter om kunder, leverantörer, interna förhållanden och andra uppgifter som kan vara 
att betrakta som konfidentiella. 
 

6. Force majeure 
XLNT Travel är inte ansvarigt för dröjsmål/brist/skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd eller 
föreläggande, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet/händelse. 
Förbehållet i fråga om händelse på arbetsmarknaden gäller även om XLNT Travel själv vidtar eller är föremål 
för sådan konfliktåtgärd eller därmed liknande omständighet. 
 

7. Servicearvode resebyråservice 

För ovan specificerade reseservice gäller nedanstående servicearvoden exklusive moms. XLNT Travel 
förbehåller sig rätten att med 3 månaders avisering ändra dessa arvoden utifrån förändringar i 
omvärlden/marknaden. Om ni inte finner sådan ändring acceptabel har kunden med 3 månaders varsel rätt att 
säga upp avtalet.  
 

 


