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MALTMAGNUS EVENT – ITALY BEERCATION 

 

DEPOSITION OCH SLUTBETALNING 

Du erlägger en deposition i vår e-handel som en anmälningsavgift på 2100 sek. Du betalar depositionen direkt med 

valt betalningsalternativ i vår kassa. 

Depositionen återbetalas ej, undantaget är om eventet av någon anledning blir inställt, t.ex. p.g.a. för lågt 

deltagarantal (min. 10st, max. 30st).  

Slutsumman erläggs senast 60 dagar före avresa. Faktura kommer skickas till dig via e-post när vi handlagt din 

beställning. Vid bokning 60 dagar eller senare före avresan har du 3 bankdagar på dig att betala slutsumman. 

Totalt pris inkl. deposition: 10900 kr (inklusive deposition) | Pris per person med enkelrum: 13200 kr - Priset är 

exklusive flyg, övrig dryck samt ej listad mat. 

Du har 2 veckors ångerrätt enligt distanslagen. 

 

RESAN DIT OCH HEM 

Flyg till destinationen ingår EJ i eventets pris utan bokas och betalas av deltagaren själv. 

Det är deltagarens ansvar att meddela MaltMagnus AB när deltagaren beräknas anlända till flygplatsen (Pisa). 

Transfer till San Ottaviano samt returtransfer till Pisa flygplats ingår i eventpriset. 

 

PASS 

Alla deltagare i eventet måste inneha och medföra ett giltigt pass. Ett pass som går ut under vistelsen är ogiltigt. 

Vi rekommenderar dig att även ta med ditt EU-kort som du kan beställa här:  
 

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/resa_arbeta_studera_eller_fa_vard_utomlands/resa_utomlands/bestall_e

u-kort#/ 

 

AVBESTÄLLNING 

Avbeställning ska göras omedelbart om akut hinder för att delta uppkommer. 

Depositionen återbetalas EJ (se ovan). 

Vid avbokning mer än 60 dagar före avresan ska deltagaren erlägga anmälningsavgiften i avbokningskostnad. 

Avbokning 30 – 60 dagar före avresa 50% av eventets pris.  

Avbokning mindre än 30 dagar före avresa 100% / ingen återbetalning om ej läkarintyg eller dödsattest kan bifogas. 

 

INSTÄLLT EVENT 

Om MaltMagnus AB väljer av någon anledning att ställa in eventet återbetalas hela eventkostanden till deltagarna, 

inklusive deposition. 

MaltMagnus AB kan EJ hållas ansvarig för eventuella övriga kostnader som t.ex. flygbiljett, hyrbil eller annat i 

samband med inställt event. 

 

RESEFÖRSÄKRING 

Eventdeltagaren ansvarar själv att ha en fullgod sjuk- samt olycksfallsförsäkring som täcker ev. hemtransport. 

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/resa_arbeta_studera_eller_fa_vard_utomlands/resa_utomlands/bestall_eu-kort#/
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/resa_arbeta_studera_eller_fa_vard_utomlands/resa_utomlands/bestall_eu-kort#/


 

 

AVBESTÄLLNINGSSKYDD 

Vi rekommenderar alla deltagare att se över skyddet ni har i er hemförsäkring. Vanligtvis ingår ett avbeställningsskydd 

som täcker hela beloppet eller en viss summa. 

TIDTABELLER 

Som eventarrangör kan vi på MaltMagnus AB EJ ansvara för ev. tidtabellsändringar. Tag därför för vana att alltid 

kontrollera med det aktuella flygbolaget och återbekräfta din platsreservation. 

Vi på MaltMagnus AB ansvarar EJ för missad transfer/missat event beroende på ev. flygförseningar eller flyg hem 

p.g.a. omständigheter utanför vår kontroll. 

 

FÖRLORAT BAGAGE 

Kontakta ditt flygbolag direkt på flygplatsen (samt ev. försäkringsbolag).  

 

PROGRAMFÖRÄNDRINGAR 

MaltMagnus AB förbehåller rätten att göra ändringar i programpunkterna samt att företa ändringar av de avtalsvillkor 

som gäller för eventet. 

 

REKLAMATIONSTVIST 

Krav på prisavdrag eller skadestånd för själva eventet ska framställas till MaltMagnus AB så snart som möjligt och 

allra senast en månad efter hemkomst. 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel eller fel i beskriven i vår e-handel samt pris och programändringar. 

 

GODKÄNNANDE AV DETTA AVTAL 

Vid köp samt erläggande av deposition i vår e-handel godkänner du detta avtal. 
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