ALLMÄNNA VILLKOR
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Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan SunByThe Sea AB (i det följande ”Bolaget”)
och resenär vid köp av någon av Bolagets researrangemang. Det för varje enskild beställning
gällande researrangemanget kallas i det följande för ”Arrangemanget” eller ”Arrangemang”.
Utöver dessa villkor gäller de övriga villkor som framgår av den beställningsbekräftelse som
Bolaget i förekommande fall har att lämna enligt p 1 nedan.
1. Bokning
Vid bokning av Arrangemanget skall resenären fylla i ett av Bolagets särskilt framtaget bokningsformulär som återfinns som
länk
till
Bolagets
hemsida
www.sunbythesea.se. Bokningsformuläret
skall härefter undertecknas av resenären och
returneras till Bolaget per mail. Om fler än
en resenär anmäls på samma bokningsformulär ansvarar den som undertecknat formuläret för alla till bokningen hörande betalningar samt för att övriga anmälda resenärer hålls informerade om samtliga villkor
för resan, inklusive dessa allmänna villkor.
Bindande
avtal
mellan
resenären/resenärerna och Bolaget uppstår först
när Bolaget har accepterat bokningen genom översändande av en särskild bokningsbekräftelse per mail eller fax. Sådan
bokningsbekräftelse kallas fortsättningsvis
för ”Bokningsbekräftelsen”. Bolaget förbehåller sig fri prövningsrätt och har sålunda
rätt att efter eget skön neka eller avböja en
beställning – helt eller delvis – oavsett skäl
därtill.

terande del av Resekostnaden skall erläggas
senast 30 dagar före Arrangemangets början, vilket – om inte annat särskilt har föreskrivits – alltid är detsamma som föreskriven dag för avfärd med Bolagets båt S/Y
Vanilla. I de fall beställning och bindande
avtal kommer till stånd 40 dagar eller
mindre än 40 dagar före Arrangemangets
början skall hela Resekostnaden erläggas
senast 7 dagar efter det att bokningsbekräftelsen avsänts från Bolaget till av resenären i
bokningsformuläret angiven e-mailadress.
Det antecknas att Bolaget, i händelse av
försenad betalning, har rätt att häva ett beställt Arrangemang och debitera därtill hörande avgift i enlighet med vad som följer
av punkten 8 nedan.
Betalning skall erläggas mot av Bolaget utställd faktura till av Bolaget anvisat bankeller postgirokonto och betalning skall göras i Euro (€).
3. Priser och vad som ingår
De priser som framgår av Bolagets hemsida,
se punkten 1 ovan, är normalt korrekta.

2. Betalning
Det åligger resenären att erlägga 40 % av
den i bokningsbekräftelsen angivna resekostnaden (”Resekostnaden”) senast 7 dagar efter det att bokningsbekräftelsen avsänts från Bolaget till av resenären i bokningsformuläret angiven e-mailadress. Res-

Om inte annat särskilt anges i Bokningsbekräftelsen ingår följande i Resekostnaden:
-

Del i dubbelhytt med sovplats inklusive en uppsättning lakan och
handdukar
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-

-

-

Frukost och lunch ombord på båten
varje dag, dock att frukost ej serveras den dag då Arrangemanget påbörjas och att lunch ej serveras avslutningsdagen
Middag ombord alla kvällar utom
avslutningsdagen, med tillhörande
vin eller öl samt vatten
Kaffe, te, uppfriskande drycker samt
snacks mellan måltiderna
Daglig städning av båten samt slutstädning
Alla kostnader relaterade till båten
såsom bränsle, gas, vatten och
hamnavgifter i Procida
Flytväst
Rätt till användning av på båten vid
var tid befintlig extra utrustning för
passagerarna, vilket exempelvis kan
vara gummibåt, åkring, snorkel, cyklop och fenor mm
Regnkläder (jacka, byxa och sydväst), dock ej stövlar
Navigations – och seglingslektioner
i mån av tid därtill

Följande ingår inte i Resekostnaden
-

Flyg och transfer till eller från hamnen
Personlig försäkring, se även punkten 6 nedan
Kostnader i samband med vistelse
på land eller öar såsom exempelvis
restaurangbesök, greenfee, teaterbesök etc.

4. Regler för resenärens avbeställning eller överlåtelse
Resenärens bokning är bindande men kan
överlåtas till annan person under förutsättning (1) att en skriftlig begäran därom inklusive en komplett ifylld och av den nya
resenären undertecknat bokningsformulär
har mottagits av Bolaget senast 30 dagar
före Arrangemangets början (2) att den nya
resenären även i övrigt uppfyller de krav
som ställs av Bolaget för att deltaga i Arrangemanget (3) att Bolaget slutligen god-

känner den nya resenären genom avsändande av en ny Bokningsbekräftelse. Vid
godkänd överlåtelse utgår en särskild administrationsavgift om SEK 500 som debiteras
överlåtande resenär.
Eventuell avbeställning av bokad resa måste
göras skriftligen till Bolaget per mail och
som avbeställningsdag räknas den dag som
Bolaget tagit del av sådan avbeställning
(”Avbeställningsdagen”).
Vid avbeställning utgår följande avgifter:
Om Avbeställningsdagen infaller mer än 60
dagar före Arrangemangets början utgår en
avbokningsavgift om 500 kr.
Om Avbeställningsdagen infaller mindre än
59 men mer än 40 dagar före Arrangemangets början utgår en av avbokningsavgift om
40 % av Resekostnaden.
Om Avbeställningsdagen infaller mindre än
40 men mer än 21 dagar före Arrangemangets början utgår en av avbokningsavgift om
75 % av Resekostnaden.
Om Avbeställningsdagen infaller mindre än
21 dagar före Arrangemangets början utgår
en av avbokningsavgift om 100 % av Resekostnaden.
5. Avbeställningsförsäkring
En särskild avbeställningsförsäkring kan
tecknas i samband med bokningen. Försäkringen gäller i enlighet med de särskilda
bestämmelser som följer av försäkringsvillkoren.
6. Övriga försäkringar
Bolagets alla båtar är helförsäkrade.
Bolaget har även en ansvarsförsäkring mot
tredjemansskador.
I händelse av att resenär under pågående
Arrangemang skulle drabbas av exempelvis
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sjukdom, olyckshändelse eller andra medicinska problem – oavsett om detta inträffar
till havs eller på land – som resulterar i att
resenären måste avbryta eller göra avbrott i
Arrangemanget är det den drabbade resenären ensam som har att svara för samtliga
därtill hörande kostnader. Det innebär exempelvis att om det av nyssnämnda skäl
uppkommer merkostnader i form av läkarkostnader eller kostnader för evakuering av
resenär med båt eller flyg så är det den
drabbade resenären som ensam har att svara
för alla därtill hörande kostnader
Bolaget rekommenderar därför att varje
resenär tecknar en särskild reseförsäkring
och på Bolagets hemsida finns rekommendation härom.
7. Bolagets rätt att ställa in eller avbryta ett Arrangemang
Bolaget kommer naturligtvis att göra sitt
yttersta för att inga Arrangemang skall behövas ställas in eller avbrytas. Det kan emellertid ibland uppkomma situationer när det
blir nödvändigt att ställa in eller avbryta ett
Arrangemang såsom exempelvis i händelse
av att det är för få anmälda till ett Arrangemang eller om båtens skeppare drabbas av
sjukdom
Bolaget förbehåller sig sålunda rätten att
oavsett skäl därtill ställa in ett Arrangemang.
Meddelande om att ett Arrangemang har
ställts skall anses fullgjort när besked därom
översänts till resenären per mail på den
mailadress som angivits i bokningsanmälan.
Om ett Arrangemang ställs in återbetalas
hela den Resekostnad som erlagts av resenären. Om ett Arrangemang ställs in senare
än 14 dagar före Arrangemangets början
utgår dessutom en särskild ersättning om
SEK 2.000 per resenär. Någon annan ersättning eller kompensation utgår inte i de
fall Arrangemanget ställs in av Bolaget.
Om båtens skeppare under pågående Arrangemang skulle bli sjuk eller skadas eller

om allvarligt fel eller skada skulle uppstå på
båten resulterande i att båten inte längre kan
användas på ett rimligt sätt eller skepparen
inte längre kan fullgöra sina uppgifter ombord skall Bolaget äga rätt att avbryta ett
pågående Arrangemang. Rätt att avbryta
föreligger även i sådant fall som redovisas i
punkten 11 st 4 nedan. I händelse av att
Arrangemanget avbryts skall kompensation
utgå till deltagande resenärer i form av återbetalning av Resekostnaden för de antal
dagar som resan blir inställd. Vid beräkning
av det belopp som skall återbetalas fördelas
den totala resekostnaden på samtliga dagar
som Arrangemanget var planerat att pågå
inklusive börjedagen och avslutningsdagen.
Någon annan ersättning eller kompensation
utgår inte i de fall Arrangemanget måste
avbrytas av Bolaget.
8. Bolagets rätt att ensidigt avboka
en enskild beställning
Bolaget har alltid rätt att ensidigt avboka en
bindande beställning om resenär skulle
komma i dröjsmål med betalning av Resekostnaden eller del därav och inte full rättelse vidtagits inom fem dagar efter det att
Bolaget avsänt betalningspåminnelse per
mail till den mailadress som angivits i bokningsanmälan. Om Bolagets avbokning av
detta skäl sker i anledning av att resenären
är i dröjsmål med den första delen av Reskostnaden – eller delar därav - utgår en avbokningsavgift om SEK 1.000 kr. Om Bolagets avbokning istället sker i anledning av
att resenären är i dröjsmål med den andra
delen av Resekostnaden – eller delar därav
– utgår en avbokningsavgift om 40 % av
resekostnaden.
9. Force Majeure
Såväl Bolaget som resenären har alltid rätt
att frånträda avtalet om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, på eller i
närheten av området där Arrangemanget
företas eller utefter den planerade färdvägen
inträffar naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse,
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som väsentligen påverkar resans genomförande eller förhållandena i det område där
båtresan skall företas vid den tidpunkt då
resan skall företas. Om resenären eller Bolaget frånträder avtalet med stöd av denna
bestämmelse har resenären rätt att få tillbaka vad denne betalat enligt avtalet. Resenären har dock inte rätt till någon annan
ersättning eller skadestånd oavsett om det är
Bolaget eller resenären själv som frånträder
avtalet med stöd av denna bestämmelse.
10. Ansvarsbegränsning
Deltagande i Arrangemanget sker på egen
risk och det är upp till resenären självt att
försäkra sig om att han/hon är fullt frisk
och i tillräckligt bra fysisk och psykisk form
för att kunna deltaga i Arrangemanget.
Bolagets skadeståndsansvar gentemot resenär – avseende såväl person- som sakskada
- är begränsat till skador som orsakats genom försummelse av Bolaget eller dess personal. Bolagets eventuella skadeståndsansvar omfattar dessutom endast visad direkt
skada. Under alla omständigheter är Bolagets ansvar gentemot resenär – avseende
såväl person- som sakskada – såvitt avser
omfattning och försäkringsbelopp begränsat till vad som kan komma att utges på
grund av Bolagets egen ansvarsförsäkring s
k third party liability insurance.
11. Resenärens övriga skyldigheter
Resenären är skyldig att i samband med
bokningsanmälan fylla i och underteckna en
av Bolaget särskild framtagen hälsoförklaring.

båten att göra däribland säkerheten ombord. Det är sålunda exempelvis alltid
skepparen ensam som väljer färdväg och
det är alltid skepparen som bestämmer om
resan skall avbrytas eller om man skall avvakta med att segla vidare på grund av rådande väderförhållanden.
Det är inte tillåtet för resenär att medföra
egen alkohol eller droger på båten under
Arrangemanget. Kompletterande ordningsregler kan komma att meddelas av båtens
skeppare och måste följas
Skepparen äger rätt avvisa resenär som allvarligt bryter mot de anvisningar och instruktioner som lämnas av skepparen. Om
Skepparen istället bedömer att avvisning
inte är möjlig har Skepparen rätt att avbryta
Arrangemanget. I händelse av avvisning
eller då Arrangemanget av nyssnämnda skäl
måste avbrytas har den avvisade/orsakande
resenären att utge ersättning för samtliga
därtill hörande merkostnader samt utgår
inte någon återbetalning av Resekostnaden.
Resenären är överhuvudtaget alltid ansvarig
för all den skada som denne vållar Bolaget
genom försummelse, t e x genom att inte
följa anvisningar eller föreskrifter.
Resenären är ensam ansvarig för att iaktta
nödvändiga formaliteter för genomförande
av arrangemanget som t e x innehav av giltigt pass, visum och vaccinationer och resenären är självt ansvarig för alla kostnader
som uppkommer på grund av brister i
nämnda formaliteter, tex hemtransport pga
avsaknad av giltigt pass
12. Åldersgräns

Resenären är skyldig att alltid följa de anvisningar och instruktioner för Arrangemangets genomförande som lämnas av båtens skeppare under resan och är även skyldig att respektera de olika ordningsregler
som gäller under Arrangemanget. Det antecknas särskilt att skepparen alltid har ensam beslutanderätt rörande allt som har
med själva seglingen och handhavandet av

Lägsta tillåtna ålder för resenär är normalt
18 år men Bolaget kan tillåta yngre resenärer under förutsättning att förälder eller
annan närmare släkting följer med på Arrangemanget.
13. Tillämplig lag och tvistelösning
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Tvist angående detta avtals tolkning, tilllämpning och därmed sammanhängande
rättsförhållanden skall slutligen avgöras av
svensk domstol med tillämpning av svensk
lag och med Malmö tingsrätt som första
instans.

14. Övrigt
Bolaget förbehåller sig rätten att ändra dessa
allmänna villkor om så skulle anses erforderligt.

