
 
 

 

 

 
Allmänna villkor - XLNT Selected 

 

1. Avtalets parter 
XLNT Travel Sweden AB (org.nr 556584-8759), nedan kallat XLNT Travel och er som kund. 
 

2. Avtalsperiod, omförhandling och uppsägning av samarbetet  
Detta avtal gäller fr.o.m. signering tillsvidare. Uppsägningstid på 3 månader är ömsesidig och ska vara skriftlig.  
 

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

 Personlig service öppet helgfria vardagar 08.00 - 17.00. 

 24h jourservice, alltid tillgängligt utanför ordinarie kontorstid. 

 XLNT Travel ansvarar kostnadsfritt för att ert resenärsregister hålls uppdaterat. Profilerna innehåller 
information om individuella önskemål, leverantörsavtal, företagsrabatter, bonusprogram, 
kreditkortsnummer m.m.  Väljer ni  XLNT Online hanterar ni själva era reseprofiler. 

 Fördelaktiga leverantörsavtal, ni erbjuds fördelaktiga priser och rabatter hos leverantörer som XLNT 
Travel har avtal med eller tillgång till.  

 Ni informerar XLNT Travel om era leverantörer och om de avtal som ska göras tillgängliga i vårt 
bokningssystem (Amadeus) 

 XLNT Travel tillhandahåller självbokningssystemet XLNT Online för reservationer 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 våra 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 vi omgående tar fram 
information om våra kunders lokalisering kan vi göra det med kort varsel.  

 

4. Service- och kvalitetsgarantier  
 
Tillgänglighetsgaranti  
 

 I genomsnitt 80 % av alla inkommande samtal besvaras inom 20 sekunder. 

 Förfrågningar och beställningar via mail besvaras under kontorstid inom 2 timmar. 

 Tillgång till XLNT chatt under kontorstid på: www.xlnttravel.se 

 24-timmars jourservice finns tillgänglig utanför ordinarie kontorstid. 

 Reklamationer besvaras inom 24 timmar. 
 
Bästa-pris-garanti 
XLNT Travel förbinder sig att vid varje bokning styra inköpen mot det mest ekonomiska resandet. Bland dessa 
förslag skall alltid finnas det med marknadens bästa pris vid det aktuella tillfället. Skulle ni, genom förbiseende 
från XLNT Travel sida, ha erlagt ett för högt pris för en flygbiljett, förutsatt att en billigare biljett fanns 
bokningsbar vid bokningstillfället och matchade resenärens krav, ska XLNT Travel återbetala prisskillnaden vid 
bokningstillfället om detta påtalas inom en vecka från bokningstillfället.   
 
Miljö 
XLNT Travel är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14 001:2004. XLNT Travel arbetar aktivt för en 
hållbar utveckling genom såväl egen omsorg som genom att hjälpa våra kunder att inkludera miljöpåverkan i 
sitt resmönster och sin resepolicy.  Kunden kan mot offert beställa miljöstatistik och XLNT Travel kan bistå 
kunden med att klimatneutralisera sitt resande.  
 

 
5. Debitering  
Debitering av beställda biljetter och andra tjänster sker vi ett resekonto som tecknas med ett separat avtal.  
 



 
 

 

 

 
 
 
 

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

7. 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. 
 

8. Servicearvode resebyråservice 
För ovan specificerade reseservice gäller servicearvoden enligt prislista 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.  
 

9. Godkännande 
 
Ovanstående villkor skall tillämpas i samarbetet mellan XLNT Travel och er som kund.  

 


