Informasjon om passasjerenes rettigheter ved større forsinkelser,
innstilte flygninger eller nektet ombordstigning.
Denne informasjonen gis i henhold til Europaparlamentets og Rådets forordning(EF) 261/2004.
Virkeområde:
Følgende regelverk skal gjelde:
• ved kansellering av en flygning som var planlagt utført av Widerøes Flyveselskap AS, og hvor
minst et sete var reservert;
• for flygninger med avgang fra en flyplass innen EU, samt for flygninger utført av et EUselskap inn til EU fra et land utenfra EU. (det siste gjelder ikke hvis du har fått kompensasjon
fra det opprinnelige avreiselandet).
• under forutsetning av at du har en bekreftet bestilling til den aktuelle flygningen og møter til
innsjekking på angitt tidspunkt, eller hvis tidspunkt ikke er angitt, senest – 45 minutter – før
kunngjort avgangstid.
• ved innstilte flygninger: hvis en flygning blir innstilt til tross for at den var tidligere planlagt og
minst én plass ble bestilt,
• kun for passasjerer som reiser på en pristype (billettpris) tilgjengelig for publikum, direkte
eller indirekte, eller på billetter utstedt på basis av et flyselskaps bonusprogram (bonussystem
for hyppig reisende) eller annet kommersielt program,
• hvis vi er flyselskapet som utfører flygningen
Med mindre du frivillig har avstått fra bestillingen din, påvirker bistanden som er beskrevet i denne
folderen, ikke de rettigheter du måtte ha etter gjeldene lovgivning til ytterligere erstatning.
Bistand som gis, kan komme til fratrekk fra slik ytterligere erstatning.

Innstilte flygninger
Regler for kompenasjon og assistanse:
Hvis din flygning er kansellert/innstilt har du rett til følgende:
I. Valg mellom:
a. tilbakebetaling innen 7 (syv) dager av din billetts fulle kostnad, den prisen den var
kjøpt for, for den delen eller de deler av billetten som fortsatt er ubenyttet, og for den
del eller deler som er benyttet i de tilfeller reisen ikke lenger oppfyller sin hensikt i
forhold til din opprinnelige reiseplan, sammen med, når det måtte være relevant, en
returbillett med første mulige avgang tilbake til reisens utgangspunkt; eller
b. alternativ reiserute, under sammenlignbare transportbetingelser, med den første
mulige forbindelse til ditt endelige bestemmelsessted; eller
c. alternativ reiserute, under sammenlignbare transportbetingelser, på et senere
tidspunkt valgt av deg, og under forutsetning av at det finnes tilgjenglig plass
II. I tillegg vil Widerøes Flyveselskap AS kostnadsfritt tilby deg:
a. måltider og forfriskninger i rimelig forhold til ventetiden; og
b. to telefonsamtaler, telex eller fax meldinger eller e-mail.
III. I tilfelle en alternativ reiserute velges, og forventet avgangtid for den nye flygningen er dagen
etter det som var planlagt for den kansellerte avgang, vil Widerøes Flyveselskap AS i tillegg
tilby deg;
a. hotellovernatting i tilfeller hvor et opphold på en eller flere netter blir nødvendig; eller
det opphold du opprinnelig hadde planlagt må forlenges: og
b. transport mellom flyplassen og overnattingsstedet (hotell eller annet)
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IV. Under visse omstendigheter kan du også ha rett til erstatning som følger:
a. EUR 250 for alle flygninger på 1500 km eller mindre,
b. EUR 400 for alle flygninger innen EU på mer enn 1500 km og for alle øvrige flygninger
på mellom 1500 og 3500 km,
c. EUR 600 for alle flygninger som ikke omfattes av a) eller b).
Når passasjeren blir tilbudt omruting til sitt endelige bestemmelsessted på en alternativ flygning med
ankomsttid som ikke overstiger rutemessig ankomsttid for den opprinnelig bestilte flygningen.
a. Med to timer for alle flygninger på 1500 km eller mindre, eller
b. Med tre timer for alle flygninger innen EU på mer en 1500 km og for alle andre flygninger mellom
1500 og 3500 km, eller
c. Med fire timer for alle flygninger som ikke faller under omfattes av (a) og (b) i dette avsnitt, kan
Widerøes Flyveselskap AS redusere den fastsatte erstatningen med 50%
I sammenhengen ovenfor betyr ”endelig bestemmelsessted” bestemmelsesstedet som er angitt på
billetten som er forevist ved innsjekkingsskranken, eller, ved direkte korresponderende flygninger,
bestemmelsesstedet for den siste flygningen. Alternative korresponderende flygninger som er
tilgjengelige, skal ikke regnes med hvis opprinnelig planlagt ankomsttid overholdes.
Denne erstatningen gjelder ikke i det hele tatt hvis:
• Vi kan dokumentere at innstillingen skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke
kunne ha vært unngått selv om alle rimelige forholdsregler hadde været tatt.
Slike omstendigheter kan inntreffe ved:
o politiske uroligheter,
o værforhold som gjør det umulig å gjennomføre flygningen,
o sikkerhetsrisikoer samt
o uventede flysikkerhetsmangler og
o streiker som påvirker flyselskapets virksomhet, eller
o som følge av reguleringer fra lufttrafikkontrollen, eller
• du blir underrettet om innstillingen minst 2 uker før rutemessig avgangstid, eller
• du blir underrettet om innstillingen mellom 2 uker og 7 dager før rutemessig avgangstid og
får tilbud om omruting, slik at du kan reise inntill 2 timer før rutemessig avgangstid og
ankomme ditt endelige bestemmelsessted mindre enn 4 timer etter rutemessig
ankomsttid, eller
• du blir underrettet om innstillingen mindre enn sju dager før rutemessig avgangstid og får
tilbud om omruting, slik at du kan reise inntil 1 time før rutemessig avgangstid og
ankomme ditt endelige bestemmelsessted mindre enn 2 timer etter rutemessig
ankomsttid.

Forsinkelser
Hvis Widerøes Flyveselskap AS med rimelig grunn antar at en flygning vil bli forsinket utover sin
planlagte avgangstid:
a. i 2 (to) timer eller mer for flygninger opp til 1500 km; eller
b. i 3 (tre) timer eller mer for flygninger over 1500 km innen EU; samt for alle andre flygninger
av en lengde mellom 1500 km og 3500 km;
c. i 4 (fire) timer eller mer for alle flygninger som ikke faller under a) eller b).
Widerøes Flyveselskap AS vil tilby deg kostnadsfritt:
• Måltider og forfriskninger i rimelig forhold til ventetiden; og
• 2 (to) telefonsamtaler, telex eller fax meldinger, eller E-mail.
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Når rimelig forventet avgangstid er minst dagen etter tidligere kunngjort avgangstid, tilbyr vi deg, i
tillegg til bistanden som er beskrevet ovenfor, avhengig av tilgjengelighet på stedet:
• hotellovernatting i de tilfeller
o der et opphold på en eller flere netter blir nødvendig eller
o der et opphold som er lengre enn det du har planlagt, blir nødvendig, samt
• transport mellom lufthavnen og overnattingsstedet
Hvis forsinkelsen er på minst 5 (fem) timer og du bestemmer deg for ikke å reise med den forsinkede
flygningen, tilbyr Widerøes Flyveselskap AS deg refusjon innen 7 (syv) dager av hele kostnaden for
billetten din, til prisen den ble kjøpt for, for den delen eller de delene av reisen som ikke ble gjort, og
for den delen eller de delene som allerede er gjort, hvis flygningen ikke lenger har noe formål i forhold
til din opprinnelige reiseplan, sammen med, i relevante tilfeller, en returflygning til det første
avgangstedet snarest mulig.

Nektet ombordstigning på grunn av overbooking
Nektet ombordstigning vil si at et flyselskap nekter å transportere en passasjer selv om passasjeren
har møtt til innsjekking i henhold til vilkårene som er nevnt overfor under overskriften.
Virkeområde, unntatt i tilfeller når det er rimelige grunner til å nekte ombordstigning, slik som
helsemessige grunner, sikkerhetshensyn eller utilstrekkelige reisedokumenter.
Før vi nekter noen ombordstigning, spør vi om det er noen frivillige som vil avstå fra sine bestillinger
mot å få en kompensasjon etter avtale, samt assistanse som er beskrevet under i paragraf I etter
behov.
Hvis ikke tilstrekkelig mange melder seg som frivillig og vi til slutt må nekte deg ombordstigning mot
din vilje, vil vi umiddelbart gi deg erstatning:

a. EUR 250 for alle flygninger på 1500 km eller mindre,
b. EUR 400 for alle flygninger innen EU på mer enn 1500 km og for alle andre flygninger
mellom 1500 km og 3500 km,
c. EUR 600 for alle flygninger som ikke omfattes av a) eller b).
Når du blir tilbudt alternativ reiserute til ditt endelige bestemmelsessted som beskrevet nedenfor i
paragraf I. (b) eller (c), og ankomsttiden på den alternative reiseruten ikke overstiger den opprinnelig
reserverte:
a. med 2 (to) timer for alle flygninger på 1500 km eller mindre, eller
b. med 3 (tre) timer for alle flygninger innen EU på mer enn 1500 km og for alle andre
flygninger mellom 1500 km og 3500 km, eller
c. med 4 (fire) timer for alle flygninger som ikke omfattes av a) eller b), kan vi redusere den
fastsatte erstatningen med 50 %.
For å avgjøre aktuell distanse skal utgangspunktet være den siste destinasjon der du vil ankomme
senere enn opprinnelig ankomsttidspunkt.
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I tillegg tilbyr Widerøes Flyveselskap AS deg:
I. Valg mellom:
a. tilbakebetaling innen 7 (syv) dager av din billetts fulle kostnad, den prisen den var
kjøpt for, for den delen eller de deler som er benyttet i de tilfelle reisen ikke lenger
oppfyller sin hensikt i forhold til din opprinnelige reiseplan, sammen med, når det
måtte være relevant, en returbillett med første mulige avgang tilbake til reisens
utgangspunkt; eller
b. alternativ reiserute, under sammenlignbare transportbetingelser, med den første
mulige forbindelse til ditt endelige bestemmelsessted; eller
c. alternativ reiserute, under sammenlignbare transportbetingelser, på et senere
tidspunkt/dato valgt av deg, og under forutsetning av at det finnes tilgjengelig plass.
II. I tillegg vil Widerøes Flyveselskap AS kostnadsfritt tilby deg:
• måltider og forfriskninger i rimelig forhold til ventetiden;
• hotellovernatting i tilfeller hvor
i. Et opphold på en eller flere netter blir nødvendig; eller
ii. Det opphold du opprinnelig hadde planlagt må forlenges; og
• transport mellom flyplassen og overnattingsstedet (hotell, eller annet), og
• 2 (to) telefonsamtaler, telex eller fax meldinger, eller E-mail.

Kontaktopplysninger for
nasjonalt utpekt organ

Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 Bodø
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