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1. Johdanto 

Ennen varauksen vahvistamista sinun ja muiden varaukseen sisältyvien henkilöiden on perehdyttävä 

matkustajien varaus- ja kuljetusehtoihin (”ehdot”). 
 
DFDS on lain nojalla velvollinen suojaamaan matkustajien lomamatkoistaan suorittamat maksut 
ennen valmismatkan alkamista ja sen päättymiseen saakka mahdollisen maksukyvyttömyyden 
varalta.  
 
Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin matkustajan (sinä) DFDS:n (me) tai matkatoimistojemme tai 

lipunmyyjiemme välityksellä tehtyihin varauksiin sekä kaikkiin meidän ja palveluntarjoajiemme 
matkustajaliikennesopimuksiin perustuviin matkustajakuljetuksiin. Tällainen on myös 
tavarankuljetussopimukseen liittyvä hyötyajoneuvon kuljettaja. 

 
Jos varaukseen sisältyy kolmasien palveluntarjoajien tarjoamia palveluja, kyseiseen valmismatkan 
osaan sovelletaan palveluntarjoajan ehtoja ja sovellettavia kansainvälisiä sopimuksia. Lisätietoja voi 
tarvittaessa pyytää vastaavalta rautatie- tai linja-autoyhtiöltä. 

 
Matkustajalauttapalvelut tarjoaa DFDS (DFDS A/S, DFDS A/S:n tytäryhtiö tai sivuliike) tai muu 
ilmoitettu palveluntarjoaja.  
 
Reitit  
”Itäisen Englannin kanaalin reitit” tarkoittavat Doverin ja Dunkirkin/Calais’n välillä tai muualla 

Englannin kanaalissa tai sen lähiympäristössä liikennöitäviä reittejä. 
 
”Läntisen Englannin kanaalin reitit” tarkoittavat Newhavenin ja Dieppen välillä tai muualla Läntisessä 
kanaalissa tai sen lähiympäristössä liikennöitäviä reittejä. 
 

”Pitkät merireitit” tarkoittavat Newcastlen ja Amsterdamin; Kööpenhaminan ja Oslon; Karlshamnin 
ja Klaipedan; Kielin ja Klaipedan; Kapellskärin ja Paldiskin; Hangon ja Paldiskin välillä liikennöiviä 

DFDS:n reittejä, jotka eivät ole Itäisen tai Läntisen Englannin kanaalin reittejä.  
 
Rajoitukset ja vastuu 
Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan vuoden 1974 yleissopimusta matkustajien ja heidän 
matkatavaransa kuljettamisesta sekä sen muutoksia ja/tai sitä täydentävä kulloinkin voimassa olevia 
lakeja, muun muassa asetusta (EY) N:o. 392/2009 (yhdessä ”Ateenan sopimus”), asetusta (EY) N:o. 
1177/2010 meri- ja sisävesiliikenteen matkustajien oikeuksista (“Matkustajien oikeuksia koskeva 

asetus”) sekä muita pakollisia lakeja.  
  
Ateenan sopimus rajoittaa korvausvastuutamme kuolemantapauksissa ja henkilövahingoissa ja/tai 
matkustajan matkatavaroiden katoaminen tai vaurioitumisen tullessa kyseeseen. Arvoesineistä 
säädetään erikseen. Katso kohta 16 (Matkatavaroihin liittyvä korvausvastuumme). Yhteenveto 
EU:n asetuksesta 392/2009 löytyy linkistä: 

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/rights-in-case-of-accident.pdf 
 
Myös matkustajien oikeuksia koskeva asetus rajoittaa korvausvastuutamme tietyissä olosuhteissa. 
Katso kohta 15 (Muutokset, peruutukset tai viivästymiset). Yhteenveto asetuksesta löytyy linkistä: 
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/summary_en.pdf  
 
Lyhenne SDR (”Special Drawing Rights”) tarkoittaa Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) 

määrittelemiä erityisiä nosto-oikeuksia, joihin voi perehtyä osoitteessa www.imf.org and 
www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm   
 
Kaikki DFDS:n korvausvastuuseen liittyvät tässä mainitut rajoitukset, poikkeamat ja ehdot koskevat 
myös mahdollisten matkatoimistojen, alusten, työntekijöiden ja muiden edustajien korvausvastuuta 
sekä madollisten korvaavien alusten omistajien, alusten, matkatoimistojen, työntekijöiden ja muiden 
edustajien korvausvastuuta. 

 

 
 
Matkustusluokat 

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/rights-in-case-of-accident.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/summary_en.pdf
http://www.imf.org/
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm


 

 

Huomaa, että ehdot vaihtelevat sen mukaan varaatko ”ryhmävarauksen”, ”valmismatkan” tai ”muun 
matkajärjestelyn”.   
 
Ryhmävaraus 
”Ryhmävaraus” tarkoittaa mitä tahansa vähintään 10 matkustajaa käsittävää varausta. Tällaisiin 
varauksiin voidaan soveltaa ylimääräisiä, näitä ehtoja täydentäviä ryhmävarausehtoja. 

 
Valmismatka: 
”Valmismatka” tarkoittaa matkaa, joka vastaa sovellettavia valmismatkoja koskevia lakeja. Nämä 
ovat varauksia, jotka sisältävät myynti- tai tarjoamishetkellä vähintään kaksi ennalta järjestettyä 
palvelua (kuljetus, majoitus ja muut matkapalvelut), jotka sisältyvät hintaan ja edellyttäen, että 
matka kestää yli 24 tuntia tai sisältää yöpymisen.  Laivassa yöpyminen ei tarkoita ”majoitusta” yllä 

kuvatussa tarkoituksessa, ellei muuta ole nimenomaan sovittu. 
 

Muut matkajärjestelyt 
Muiden kuin valmismatkojen varaaminen tarkoittaa ”muuta matkajärjestelyä”. Tällaisia ovat 
matkustajalauttalippujen varaukset tai muiden eri ajankohtina tarjottavien matkapalvelujen 
varaaminen ja miniristeilyt. Miniristeily tarkoittaa meno-paluumatkaa autolautalla ja kahden yön 
yöpymistä laivassa.  

 
Turvallisuus ja sääolosuhteet  
DFDS:n matkoilla aluksen ja kaikkien matkustajien terveys ja turvallisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. 
Meillä on turvallisuussyistä oikeus vaatia matkustajien ja matkatavaroiden tutkimista terminaalissa 
ennen laivaan siirtymistä sekä laivalla. 
 
Joissakin tapauksissa sääolosuhteet aiheuttavat matkan peruuntumisen tai viivästymisen. Tällaisia 

sääolosuhteita ovat esimerkiksi kova tuuli, kova merenkäynti, voimakkaat merivirrat, vaikeat 
jääolosuhteet, erittäin korkea tai matala vedenkorkeus, hurrikaanit, pyörremyrskyt ja tulvat 
(jäljempänä ”sääolosuhteet”), jotka vaarantavat aluksen turvallisen käytön. Myös muut 

poikkeukselliset olosuhteet, joista me tai palveluntarjoajamme ovat vastuussa, ja joita ovat muun 
muassa sota, sodan uhka, terrorismi, tulipalot, työkiistat, luonnonmullistukset, ydinonnettomuudet, 
tekniset ongelmat ja/tai muut poikkeukselliset olosuhteet, jotka estävät aluksen liikennöinnin 

(jäljempänä ”ylivoimaiset esteet”). 
  
Tästä syystä suosittelemme, että tarkistat aluksen liikennöintiä koskevat tiedot 
asiakaspalvelustamme tai verkkosivuiltamme https://www.dfdsseaways.ee ainakin 24 tuntia ennen 
lähtöpäivää varmistaaksesi mahdolliset matkaan vaikuttavat olosuhteet. 

2. Hinnat 

Hinnoittelu ja hintamuutokset 
Noudatamme joutavaa hinnoittelua, mikä tarkoittaa sitä, kysyntä, lähtöpäivä ja varausajankohta 
vaikuttavat hintoihin. Hinnat muuttuvat myös matkustajamäärän, ajoneuvon mittojen ja valitun 
majoitusluokan mukaan. Pidätämme oikeuden muuttaa mitä tahansa maksua tai hintaa ennen 

DFDS:n varauksen tekemistä. 
 
Matkasi hintaa ei todennäköisesti muuteta sen jälkeen, kun varauksesi on muuttunut sitovaksi. 
Pidätämme kuitenkin oikeuden periä lisämaksuja, jotka vastaavat valtion toiminnan aiheuttamia 
kuluja, vaihtokurssien muutoksia, kuljetuskustannusten nousua (esim. ilmoitetut lippujen hinnat ja 
polttoainekustannukset) ja maksujen, verojen tai palvelupalkkioiden muutoksia (esimerkiksi alv, 
maahantulomaksut, alukseen siirtymiseen tai satamaan saapumiseen liittyvät maksut). 

 
Sinun tulisi valita tarpeitasi parhaiten vastaava lippu ja ottaa matkavakuutus siltä varalta, että joudut 
perumaan matkasi. 
 
Pyrimme tekemään parhaamme varmistaaksemme kaikkien tietojen ja hintojen 
paikkansapitävyyden, mutta valitettavasti virheitä voi toisinaan tapahtua. Jos hinta on selvästi 
virheellinen hallinnollisen tai järjestelmän virheen vuoksi, emme ole velvollisia noudattamaan 

kyseistä hintaa. 

 
Ajoneuvolippujen hinnat 
Mukana matkustavien ajoneuvojen ja perävaunujen hinnat koskevat vain:  

https://www.dfdsseaways.ee/


 

 

 enintään 9 istumapaikan ajoneuvoja ja 10-15 istumapaikan minibusseja itäisen Englannin 
kanaalin reiteillä;  

 ajoneuvoja ja perävaunuja, joissa on vain henkilökohtaisia tavaroita, joita tarvitaan yleensä 
lomalla ja yksityismatkoilla; 

 ajoneuvoja jotka vastaavat kulloinkin voimassa olevaa yksityiskäytössä olevien ajoneuvojen 
hinnastossa ilmoitettuja mittoja;  

 perushintaan tehtyjä varauksia; ja 
 ajoneuvoja joita käytetään yleensä (meidän näkemyksemme mukaan) yksityisajoneuvoina:  

 
Seuraavat eivät ole määritelmämme mukaan yksityisajoneuvoja (rajoituksia ei sovelleta): 

 mikä tahansa kevyen hyötyajoneuvon painorajaa vastaava tai sen ylittävä ajoneuvo 
riippumatta siitä, kuljetetaanko sinä ei tosiasiassa hyödykkeitä vai ei ja/tai riippumatta siitä 

käytetäänkö sitä hyötyajoneuvona, ellei varauksen yhteydessä ole nimenomaisesti muuta 
sovittu; 

 kaiken kokoiset ja painoiset matalan alustan rekat ja lavaperävaunut; 
 kaikki asuntoautot, joita käytetään paikasta toiseen siirtyvään liiketoimintaan tai missä 

tahansa tietyssä sijaintipaikassa.  
 
Erityisiä rahtimaksuja sovelletaan sellaisiin ajoneuvoihin tai perävaunuihin, joissa on sellaista 

tavaraa, jota ei yleensä käytetä lomilla tai yksityismatoilla (”hyödykkeet”) kuten esimerkiksi 
tuotenäytteet, työkalut, taloustavarat ja huonekalut, mallistot jne. tai jos matkan tarkoitus liittyy 
hyödykkeiden kuljettamiseen. 
 
Erityisiä maksuja ja ehtoja sovelletaan sellaisiin ajoneuvoihin, joita ei käytetä yllä määriteltyyn 
yksityiskäyttöön.  
 

Polkupyörälle on varattava paikka etukäteen. 

3. Varaaminen 

Voit varata matkan suoraan sivustoltamme tai puhelimitse. Voit varata matkan myös matkatoimiston 

tai lipunmyyjän kautta, jotka ovat sopineet tästä järjestelystä kanssamme. Voit ottaa meihin yhteyttä 
varmistaaksesi onko jokin tietty yritys palveluntarjoajamme.   
 
DFDS irtisanoutuu kaikesta jälleenmyyntitarkoituksessa ostettuihin lippuihin liittyvästä vastuusta, 
ellei matkoja myydä palveluntarjoajamme kautta. Jos lippujamme myy joku muu osapuoli kuin DFDS 
tai DFDS:n palveluntarjoaja, lipunmyynti tapahtuu yleensä verkossa. Jos olet ostanut jo myydyn 
matkan, se tapahtuu omalla kustannuksellasi ja riskilläsi.  

 
Varausten hyväksyminen edellyttää näiden ehtojen hyväksymistä. Saat varauksen tekemisen jälkeen 
varausnumeron ja samalla solmit sitovan sopimuksen kanssamme.  

 
Matkustajien tiedot 
Tarvitsemme muun muassa kaikkien matkustajien täydelliset nimet ja syntymäajat. Kaikki nimet on 

ilmoitettava siten kuin ne on merkitty henkilön passiin tai voimassaolevaan kuvalliseen 
henkilökorttiin.  Oikeiden tietojen ilmoittaminen on aina matkustajan vastuulla.  
 
Kaikki lasten ikää koskevat tiedot määräytyvät matkustusajankohdan mukaan. 
 
Pyydämme myös ilmoittamaan koko nimen, postiosoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron 
(mielellään matkapuhelinnumero). 

 
Varausvahvistus  
Varausvahvistus lähetetään sähköpostiisi ja se sisältää varauksesi tiedot. Jos haluat kirjallisen 
varausvahvistuksen, sinun on pyydettävä sellainen varausta tehdessäsi ja palvelumaksu voidaan 
veloittaa. 
 
Muistathan, että on omalla vastuullasi tarkistaa kaikki varausvahvistuksen tiedot ja sinun on 

viipymättä otettava yhteys meihin, jos tiedoissa on virheitä. Voimme estää matkustamisesi, jos et 

esitä oikeat tiedot sisältävää varausvahvistusta (muun muassa täydellinen nimesi) ennen laivaan 
siirtymistä.  
 



 

 

DFDS ei vastaa varausvahvistuksen virheistä tai puutteellisista tiedoista, jos matkan alkamiseen on 
niin vähän aikaa, että DFDS ei enää ehdi lähettää uutta vahvistusta ennen lähtöpäivää. 
 
Varausvahvistus on matkustusasiakirjasi, joka on oltava mukana lähtösataman terminaaliin 
saavuttaessa. Lähtöselvitystä koskevat tiedot on merkitty varausvahvistukseen. Varausvahvistus 
oikeuttaa käyttämään tilattua DFDS:n kuljetuspalvelua sekä muita tilattuja palveluja.  

 
Sinun on itse huolehdittava siitä, että saavut lähtöselvitykseen riittävän ajoissa ja että olet oikeassa 
paikassa. Jos et ole perunut matkaa etkä saavu määrättyyn aikaan määrättyyn paikkaan matkan 
alkaessa tai paluumatkaa varten, sinulla ei ole oikeutta saada korvausta maksamastasi matkasta ja 
ennakkoon maksamistasi aterioista. 
 

Maksaminen 
Varaus on maksettava varausta tehtäessä, ellei varauksessa ole merkintää osamaksusta, jonka 

loppuosa maksetaan ennen matkaa. Muita maksuehtoja voidaan soveltaa silloin, kun matka on 
varattu matkatoimiston tai lipunmyyjän kautta.  
 
Maksutapoja on useita ja ne vaihtelevat varauskanavan ja maasi pankkikäytäntöjen mukaan. 
Luottokorttimaksuista ja tietyistä maksukorttimaksuista peritään lisämaksu.  

 
Ilmoita maksaessasi myös varausnumero. Vain viralliset maksukuitit hyväksytään tositteiksi. 
Tiliotteisiin (verkkopankki) perustuvat tositteet eivät kelpaa maksun tositteeksi.  
 
Varausvahvistus hyväksyntään matkalipuksi vain yhdessä varauksen maksamiseen käytetyn luotto- 
tai maksukortin kanssa, joten luotto- tai maksukortti on otettava mukaan lähtöselvitykseen. Jos 
luotto- tai maksukorttia ei esitetä virkailijan pyynnöstä, oletamme, että maksua ei ole tehty laillisesti 

ja voimme edellyttää käteismaksua lähtöselvityksessä. Matkasi aloittaminen voidaan estää, jos näin 
ei tehdä. 
 

Maksuehtojen noudattamatta jättäminen johtaa varauksen automaattisen perumiseen. 
Automaattisen perumisen tullessa kyseeseen sinun on maksettava peruutusmaksu kohdassa 14 
(Matkustajan tekemät muutokset ja peruutukset) määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Matkan 

kokonaan tai osittain käyttämättä jääneitä osuuksia ei korvata.  
 
Jos maksuehtoja ei noudateta, voimme edellyttää tulevien varausten maksamista käteisellä tai 
varauksen maksamisen vahvistavan hyväksytyn tositteen esittämistä. 
 
Palvelumaksu 
Puhelimitse tai henkilökohtaisesti tehdyistä varauksista veloitetaan palvelumaksu. Palvelumaksua ei 

peritä Englannin kanaalin läntisen reitin varauksista. 
 
Ryhmävaraukset 
Englannin kanaalin läntisten reittien ja pitkien merireittien ryhmävaraukset on maksettava kokonaan 
varausta tehtäessä, ellei muuta ole sovittu kirjallisesti.  

 
Muiden puolesta varaaminen 

Jos järjestät varauksen useille henkilöille ja varaat matkan heidän puolestaan, seuraavia täydentäviä 
ehtoja sovelletaan sinuun matkanjärjestäjänä riippumatta siitä, oletko itse mukana ryhmässä ja/tai 
varauksessa: 
1) Sinun katsotaan toimivan matkanjärjestäjän ominaisuudessa (lain mukaan) suhteessa kaikkiin 

ryhmään kuuluviin henkilöihin. Tästä syystä sinulla katsotaan olevan valtuudet sitouttaa jokainen 
ryhmään kuuluva henkilö näihin ehtoihin samaan tapaan kuin jos he olisivat itse varanneet 

matkansa.  

2) Olet henkilökohtaisesti vastuussa sen varmistamisesta, että: 

 jokaisella ryhmään kuuluvalla henkilöllä on kaikki matkustamiseen tarvittavat 
voimassaolevat matkustusasiakirjat, myös kohdan 7 mukainen vanhempien lupa (Lapset ja 
alle 18-vuotiaat nuoret); 

 kaikille ryhmään kuuluville henkilöille on tarpeen mukaan ilmoitettu asiasta, ja he 

noudattavat kohdassa 5 (Vammaiset ja liikuntaesteiset henkilöt) määrättyä.  



 

 

3) Sitoudut varmistamaan, että pystyt varaushetkellä ilmoittamaan ryhmänjohtajan nimen, joka 
vastaa meille ja aluksen kapteenille ryhmään kuuluvien henkilöiden toiminnasta ja heihin 
liittyvistä järjestelyistä.  

4) Sitoudut varmistamaan, että kaikki ryhmään kuuluvat henkilöt ovat tietoisia näistä ehdoista ja 
tietosuojastamme ja sitoudut esittelemään ne ryhmään kuuluville henkilöille sekä varmistamaan, 
että kaikki ryhmään kuuluvat henkilöt hyväksyvät nämä ehdot ja tietosuojamme.  

5) Korvaat (henkilökohtaisesti) meille kaikki ryhmään kuuluvien henkilöiden näiden ehtojen 
rikkomukset (myös maksamatta jättämisen) tai muun tällaisten henkilöiden (lapsi tai aikuinen) 
asiattoman käytöksen.  

6) Olet täysin vastuussa ryhmästä. Tämä tarkoittaa jokaisen henkilön matkan maksamista 
kokonaan ennen lähtöä tai ennen minkäänlaisten myymiemme palvelujen hyväksymistä. 

7) Vahvistat, että sinulla ei ole mitään suoria tai epäsuoria yhteyksiä matkapalveluja tarjoaviin 

yrityksiin. 

8) Sitoudut ennen matkan alkamista ja ennen minkään tarjoamamme palvelun vastaanottamista 
käyttäytymään asiallisesti jokaisen ryhmään kuuluvan henkilön nimissä.  

 
Erityispalvelut ja muut palvelut 
Erityispalveluja koskevat toiveet (esimerkiksi ruokavalioon liittyvät) välitetään vastaavalle 
palveluntarjoajalle, mutta niiden tarjoamista ei voida taata. Ylimääräinen palvelumaksu veloitetaan 

räätälöityjen palvelujen järjestämisestä tai tarjoamisesta.  
 
Sovitut erityisjärjestelyt ja matkustajan erityisjärjestelyjä koskevat toiveet ovat voimassa vain 
silloin, kun ne on merkitty varausvahvistukseen. 

4. Majoitus 

Majoitus, myös hyttimajoitus, istumapaikat ja makuupaikat, voidaan taata vain silloin, kun ne on 
varattu etukäteen.  
 
Jos hytit on varattu laivalla yöpymiseen, kaikilla matkustajilla on oltava omat makuupaikat (lukuun 
ottamatta enintään yksi alle 4-vuotias lapsi lasta hyttiä kohden)  

 
Kaikkia varauksia koskevan ehdon mukaan (riippumatta lipun hinnasta tai siitä koskeeko varaus 
valmismatkaa tai muuta matkaa) yhdessä hytissä voi majoittua enintään hytin makuupaikkoja 
vastaava määrä henkilöitä sekä yksi alle 4-vuotias lapsi.  
 
Joissakin hyteissä on kerrossängyt, jotka eivät välttämättä sovi liikuntaesteisille matkustajille. 
Ilmoita vaatimuksesi selkeästi matkaa varatessasi.  

 
Emme voi taata miniristeilylle osallistuville matkustajille samaa hyttiä meno- ja paluumatkalle. 
 

Jos hyttiin majoittuvaa henkilömäärää suurempi hytti varataan, hytistä on siitä huolimatta 
maksettava täysi hinta. Pidätämme oikeuden vaihtaa tällaiset hytit erityistapauksissa.  
 

Jos varaat makuupaikan jaetusta hytistä, jaettu hytti merkitään selkeästi valituksi majoitukseksi ja 
voi tarkoittaa sitä, että joudut jakamaan hytin samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa. 

5. Vammaiset ja liikuntaesteiset henkilöt 

Jos olet vammainen tai liikuntaesteinen henkilö tai muulla tavoin fyysisesti estynyt tavalla, mikä 

rajoittaa matkustamista, tai varaat matkan tällaiselle henkilölle, olet tervetullut asiakkaaksemme ja 
teemme parhaamme auttaaksemme sinua. 
On erittäin tärkeää noudattaa alla olevia sääntöjä, jotta voimme palvella sinua mahdollisimman 
hyvin. 
 

a) Tiedot varaushetkellä  
Meille on ilmoitettava vammaisten tai liikuntaesteisten henkilöiden tarpeista ja tarvitsemasta avusta 

ennen matkan varaamista tai varaamishetkellä tai ennen lipun ostamista.  
 



 

 

Tämä tarkoittaa myös kaikkia tarvittavaan majoitukseen, istumapaikkoihin tai palveluihin liittyviä 
tietoja sekä lääkinnällisten laitteiden mukaan ottamiseen liittyviä tietoja, jotka on ilmoitettava meille 
varausta tehtäessä tai lippua ostettaessa.  
 
Epäselvyyksien välttämiseksi asiasta voidaan ilmoittaa näiden sääntöjen mukaan lipun myyneelle 
matkatoimistolle tai matkanjärjestäjälle. Jos matkaan sisältyy useampia osuuksia, yksi ilmoitus 

riittää edellyttäen, että tiedot esitetään ajoissa myös matkan muiden osuuksien osalta. Lähetämme 
sinulle vahvistuksen, joka sisältää meille ilmoitetut tarvittavat palvelut. Jos et saa nämä tiedot 
sisältävää vahvistusta, sinun on otettava itse meihin yhteyttä, sillä emme voi muuten taata 
laitteiden/palveluiden saatavuutta.  
 
b) Avustaminen satamassa ja laivaan siirtymisessä 

Alla määriteltyjen ehtojen mukaisesti me ja satamaoperaattorit pyrimme omalta osaltamme 
tarjoamaan veloituksetta matkustajien oikeuksia koskevien asetusten liitteissä II ja III määriteltyä 

apua satamissa, laivaan siirtymisessä ja sieltä poistumisessa sekä laivalla. Avustaminen 
mukautetaan mahdollisuuksien mukaan vastaamaan vammaisen tai liikuntaesteisen henkilön 
yksilöllisiä tarpeita. 
 
c) Avustamisen ehdot  

Avustaminen tapahtuu seuraavien ehtojen mukaan:  
 meille tai terminaalin operaattorille ilmoitetaan millä tahansa käytettävissä olevalla tavalla 

henkilön avuntarpeesta vähintään 48 tuntia ennen kuin apua tarvitaan;  
 vammainen tai liikuntarajoitteinen henkilö saapuu satamaan tai meidän tai terminaalin 

operaattorin ilmoittamaan paikkaan  
(i) kirjallisesti ilmoittamaamme aikaan, joka on enintään 60 minuuttia ennen ilmoitettuja 

laivaan siirtymisen alkamisajankohtaa; tai   

(ii) jos alkamisajankohtaa ei ole ilmoitettu, viimeistään 60 minuuttia ennen laivan 
lähtöaikaa;  

 

Lähetämme sinulle vahvistuksen, joka sisältää meille ilmoitetun tarvittavan avun. Jos ilmoitusta ei 
ole tehty yllä kuvatulla tavalla, me ja terminaalin operaattorit teemme kohtuullisesti katsoen 
parhaamme varmistaaksemme tällaisen avun tarjoamisen siten, että vammainen tai 

liikuntarajoitteinen henkilö pystyy siirtymään laivaan ja sieltä pois sekä matkustamaan laivalla. 
 
Jos vammaisen henkilön tai liikuntaesteisen henkilön mukana on opaskoira, opaskoira majoittuu 
yhdessä henkilön kanssa edellyttäen, että meille, matkatoimistolle tai matkanjärjestäjälle on 
ilmoitettu asiasta sovellettavien maakohtaisten opaskoirien matkustajalaivoilla kuljettamista 
koskevien sääntöjen mukaisesti, jos tällaisia sääntöjä on. 
 

d) Poikkeukset ja erityisehdot  
Tietyissä tilanteissa me, matkatoimistot ja matkanjärjestäjät voivat kieltäytyä hyväksymästä 
varausta, luovuttamasta lippua tai kieltäytyä muulla tavoin tarjoamasta lippua vammaiselle tai 
liikuntaesteiselle henkilölle tai estää hänen siirtymisensä laivaan seuraavissa olosuhteissa: 

 varmistaakseen sovellettavien maakohtaisten tai kansainvälisten turvallisuusvaatimusten 

noudattamisen; 
 jos laivan rakenne tai sataman infrastruktuuri ja/tai laitteet (myös satamaterminaali) eivät 

mahdollista tällaisten henkilöiden turvallista ja toteutettavissa olevaa laivaan siirtymistä ja 
sieltä poistumista tai kuljettamista; 

 
Jos varausta ei voida hyväksyä tai lippua ei voida myydä kohdan 4 mukaan (Vammaiset ja 
liikuntaesteiset henkilöt), me, matkatoimistot ja matkanjärjestäjät ryhdymme kaikkiin kohtuullisiin 
toimiin ehdottaaksemme kyseiselle henkilölle sopivaa vaihtoehtoista kuljetusta tarjoamamme 

matkustajaliikennepalvelun avulla. 
 
e) Saattajat 
Silloin kun se on ehdottomasti tarpeen, me, matkatoimistot ja matkanjärjestäjät voimme vaatia, että 
vammaisen henkilön tai liikuntaesteisen henkilön mukana matkustaa toinen henkilö, joka pystyy 
avustamaan henkilöä. Tällainen saattaja matkustaa veloituksetta. Jos matkustajaliikennepalvelun 
tarjoaja, matkatoimisto tai matkanjärjestäjä vaatii saattajan käyttöä, vammaiselle tai 

liikuntaesteiselle henkilölle ilmoitetaan viipymättä tällaisen vaatimuksen syyt. 



 

 

6. Raskaana olevat naiset 

DFDS ei suosittele matkustamista reiteillään silloin, kun raskaus on edennyt 34 viikolle tai 
pidemmälle.  Kyseisen ajankohdan jälkeen DFDS:llä on oikeus vaatia matkustajaa esittämään 
lääkärintodistus, joka vahvistaa henkilön olevan riittävän hyvässä kunnossa matkustamista varten. 
 

Suosittelemme, että raskaana olevat matkustajat ottavat sellaisen matkavakuutuksen, joka kattaa 
myös mahdolliset raskauteen liittyvät komplikaatiot. Muista, että vakuutusturvaa voidaan rajoittaa 
raskauden myöhemmässä vaiheessa ja ennen synnytystä. Olet itse vastuussa matkavakuutuksen 
vakuutusturvaan liittyvien asioiden selvittämisestä. DFDS ei vastaa tästä. 

7. Lapset ja alle 18-vuotiaat nuoret  

Huoltajan tai vanhemman on matkustettava alle 18-vuotiaiden henkilöiden mukana.  

 
16-17-vuotiaat nuoret voivat matkustaa yksin matkustajalautalla vanhemman tai huoltajan 
kirjallisella luvalla. Matkustaminen voi estyä, jos kirjallista lupaa ei esitetä lähtöselvityksessä. 
 

Lapset ja alle 18-vuotiaat nuoret voivat matkustaa laivalla tai matkustajalautalla ilman vanhemman 
tai huoltajan lupaa, jos he matkustavat ryhmän mukana jolla on ryhmänjohtaja. Jokaista 10:ä alle 
18-vuotiasta henkilöä kohden on oltava vähintään yksi matkanjohtaja. Matkanjohtaja varmistaa, että 
kaikkia vanhemman suostumusta koskevia paikallisia määräyksiä on noudatettu ennen matkan 
alkamista. 
 
”Matkanjohtaja” tarkoittaa 20-vuotiasta tai vanhempaa henkilöä, joka vastaa alaikäisistä henkilöistä.  

Matkanjohtajana toimivan henkilön on sisällyttävä samaan varaukseen alaikäisten matkustajien 
kanssa ja matkustettava ryhmän mukana.  

8. Passit, viisumit ja terveystiedot 

Kaikilla matkustajilla, aikuisilla ja alaikäisillä, on oltava ja heidän on esitettävä kaikki tarvittavat 
matkustusasiakirjat, myös voimassa oleva henkilökortti, passi, viisumi ja vaaditut terveystiedot, joita 
tarvitaan kohdemaahan saavuttaessa ja lähtömaahan palattaessa.   
 
Olet itse vastuussa kaikkien eri maihin saapumista koskevien tarpeellisten sääntöjen tarkistamisesta 
ja noudattamisesta.  
Katso http://valisministeerium.ee/et/reisi-ja-konsulaarinfo. 
 
Tarpeellisten matkustusasiakirjojen esittämättä jättämien johtaa matkustamisen estymiseen, ja 
mahdollisten viranomaisten määräämien sakkojen tullessa kyseeseen, irtisanoudumme kaikesta 
vastuusta ja meillä oikeus periä nämä sakot sinulta eikä sinulla ole oikeutta saada korvausta. 
 
DFDS irtisanoutuu kaikesta vastuusta sellaisten matkustajien suhteen, joiden pääsy mihin tahansa 
maahan on estetty vastaavan viranomaisen toimesta tai mistä tahansa muusta syystä. Sinun 

edellytetään korvaavan meille kaikki mahdolliset sakot, kotimaahan palauttamiseen tai muuhun 
siirtoon liittyvät kaikki kustannukset, joita voi aiheutua siitä, että et ole esittänyt tarpeellisia 
asiakirjoja vastaaville viranomaisille 

9. Lemmikit 

Lemmikkejä voidaan kuljettaa tietyillä DFDS:n reiteillä. Jos matkustat lemmikin kanssa, asiasta on 
ilmoitettava varausta tehtäessä ja ennen matkustamista. Lemmikkejä koskevat järjestelyt laivassa 
ja lähtöselvityksessä vaihtelevat reitin mukaan ja niistä kerrotaan varauksen yhteydessä. Lemmikit 
(ei koske opaskoiria) eivät pääse laivan matkustajille varattuihin tiloihin.   
 
On tärkeää perehtyä lemmikkien matkustamista koskeviin sääntöihin ennen matkan varaamista ja 

alkamista. Nämä tiedot löytyvät verkkosivultamme Laivan henkilökunta päättää pääsystäsi 
lemmikkisi luo matkan aikana. 
 

Linja-autoissa tai muissa hyötyajoneuvoissa matkustavat henkilöt eivät saa ottaa mukaan 
lemmikkejä, ellei tästä ole sovittu kanssamme kirjallisesti. Lemmikit eivät voi matkustaa millään 

http://valisministeerium.ee/et/reisi-ja-konsulaarinfo


 

 

reiteillämme ilman saattajaa.  Joissakin tapauksissa eläinten kuljettamien voi edellyttää rahtimaksun 
maksamista.  
 
Myös eläinlääkäri selostaa tarvittaessa vaadittuja matkustusasiakirjoja koskevat asiat sekä maahan 
palaamiseen tarvittavan lemmikkieläinpassin käyttöön liittyvät tiedot lemmikkieläinpassia 
haettaessa. Vastaat itse kaikkien tarvittavien asiakirjojen esittämisestä ja kaikkien järjestelyjen 

tekemisestä kaikkien lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi (myös mahdollinen karanteeni). 
Jos et toimi näin, lemmiksi ei voi matkustaa. Vastaat myös kaikkien maksujen ja veloitusten 
maksamisesta, joita voidaan periä silloin, jos lemmikkien matkustamista koskevia sääntöjä ei 
noudateta. DFDS ei ole millään lailla vastuussa mistään asiakirjojen virheistä. 

10. Matkavakuutus 

Matkustajat vastaavat kaikkien sellaisten kustannusten ja kulujen maksamisesta, joita voi aiheutua 

loukkaantumisen, sairastumisen, sairaalahoidon, sairaanhoidon, kotimaahan palauttamisen jne. 
seurauksena tai matkaan/matkoihin liittyen. Muista, että laivalla ei ole lääkäriä.  
 
Suosittelemme riittävän matka- ja tapaturmavakuutuksen ostamista hyvämaineisesta ja virallisen 

luokituksen omaavasta vakuutusyhtiöstä. Vastaat itse riittävän ja asianmukaisen vakuutusturvan 
hankkimisesta. Suosittelemme, että vakuutus kattaa vähintään loukkaantumiseen, sairastumiseen, 
sairaanhoitoon, sairaalahoitoon ja kotimaahan palauttamiseen liittyvät kulut ja kustannukset 
ulkomaila viivyttäessä sekä hävinneet tai vaurioituneet matkatavarat (myös oma auto) sekä kaikki 
varauksen ja matkojen peruuntumiset ja muutokset.  
 

DFDS ei ole millään lailla vastuussa vakuutuksien puuttumisesta tai puutteellisesta vakuutusturvasta 
eikä mistään yllä mainittuun liittyvistä kustannuksista. 
 
Voit ostaa vakuutuksen myös DFDS:n kautta. Lue lisää matkan peruuntumisen kattavasta 
vakuutuksesta sivustoltamme. 

 
Muista, että DFDS ei voi tarjota tai välittää matkan peruuntumisen kattavaa vakuututa kaikille 

kansainvälisille varauksille. Tästä syystä sinun kannattaa ottaa yhteys DFDS:ään lisätietojen 
saamiseksi tällaisista vakuutuksista. 

11. Ajoneuvot 

Ajoneuvoja koskevat muodollisuudet 

On omalla vastuullasi varmistaa, että sinulla on kaikki tarvittavat ajoneuvon asiakirjat ja että 
noudatat kaikkia ulkomailla voimassa olevia liikennesääntöjä ja määräyksiä viedessäsi autosi 
ulkomaille.  
 
Ajoneuvoja koskevat vaatimukset 
a) Sitoudut esittämään paikkansapitävät tiedot 

 Varauksen vahvistamisen yhteydessä tiedostat sen, että aluksen kapteenilla sekä 

miehistöllä ja laivaan siirtymisestä vastaavalla DFDS:n henkilöstöllä on oikeus 
edellyttää, että varaamisen yhteydessä esitetyt tiedot pitävät ehdottomasti paikkansa. 
Tämä on tarpeen turvallisuussyistä sekä matkustajien terveyden, turvallisuuden ja 
matkustusmukavuuden varmistamiseksi. 

 Hyväksyt mahdollisten sanktioiden määräämisen, jos tiedot vaikuttavat tai niiden 
todetaan olevan virheellisiä tai et noudata seuraavia vaatimuksia.   

 
b) Auton pysäköiminen autokannelle 

 Vastaat itse autosi lukitsemisesta ja vaihteen sekä käsijarrun päälle kytkemisestä sen 
jälkeen, kun ajoneuvo on pysäköity autokannelle ja koko matkan ajan.  

 Kaikki auton hälyttimet on kytkettävä pois päältä ja poistettava käytöstä silloin, kun 
auto pysäköidään autokannelle.  

 Nestekaasua käyttävien autojen säiliöt on kytkettävä pois päältä ajoneuvon ollessa 

autokannella. Kaikki dieselpolttoainetta tai nestekaasua käyttävät auton sisätilojen 
lämmittimet on kytkettävä pois päältä auton ollessa autokannella.  

c) Ajoneuvotyyppi ja käyttö  
Edellytämme seuraavaa DFDS:n harkintavaltaa rajoittamatta: 



 

 

 Ajoneuvon on ”meidän” näkemyksemme mukaan oltava yksityiskäytössä oleva 
ajoneuvo varatun reitin yksityisautojen hinnaston määritelmän mukaan: 

 ajoneuvon on oltava ajokelpoisessa kunnossa; 
 ajoneuvolla on oltava liikennevakuutus (ja vastaava vakuutustodistus on esitettävä 

tarvittaessa pyynnöstä); 
 ajoneuvon on oltava katsastettu ajoneuvon rekisteröintimaan sovellettavien lakien 

edellyttämällä tavalla, mikä todistaa ajoneuvon olevan käyttökelpoinen (ja vastaava 
todistus on esitettävä tarvittaessa pyynnöstä);  

 et kuljeta vaarallisia aineita (riippumatta siitä onko Kansainvälinen merenkulkujärjestö 
(IMO) määritellyt aineen vaaralliseksi vai ei); 

 Useampaa eri polttoainetta käyttävät hybridi-ajoneuvot voidaan kuljettaa laivalla vain 
silloin, jos ajoneuvo on hyväksytyn valmistaja vakiomalli; 

 sähköautoa ei saa ladata aluksen sähköverkossa.   
d) Vaatimusten noudattamatta jättämisen seuraukset  

Hyväksyt seuraamukset, joita voimme kohtuullisesti katsoen määrätä kaikkien yllä mainittujen 
velvoitteiden noudattamatta jättämisestä. DFDS:llä on seuraavat oikeudet:  

 kieltäytyä ajoneuvon lastaamisesta alukseen, jos ylimääräisiä veloituksia ei ole maksettu;  
 kieltäytyä ajoneuvon lastaamisesta alukseen, jos ehtoja ei noudateta, esimerkiksi 

hyödykkeiden poistaminen ajoneuvosta; ja 

 kieltäytyä ehdottomasti ajoneuvon lastaamisesta alukseen, jos kaikkia puutteita ei voida 
korjata tai niiden korjaaminen aiheuttaa laivan viivästymisen. 

 
Lisäksi hyväksyt sen, että emme ole millään lailla velvollisia palauttamaan sinulle maksamaasi 
summaa näissä olosuhteissa silloin, kun olet varannut paikan laivalta, jonka olisimme muussa 
tapauksessa voineet myydä jollekin muulle.  
 

Hyväksyt myös sen, että DFDS voi soveltaa tällaisia seuraamuksia sinuun ilman edeltävää ilmoitusta 
laivaan siirryttäessä. 

12. Vaaralliset aineet ja tuliaseet 

Varalliset aineet ja tuliaseet on ilmoitettava varausta tehtäessä ja viimeistään 24 tuntia ennen lähtöä. 
Nämä tuotteet voidaan kuljettaa vain ajoneuvossa.  Tästä syystä ilman autoa matkustavat ja linja-
autolla matkustavat matkustajat voivat pakata mukaan vain henkilökohtaisia hygieniatarvikkeita. 
Tuliaseita voidaan kuljettaa laivoillamme vain silloin, kun ne kuljetetaan lukitussa ajoneuvossa 
(henkilöauto tai asuntoauto) tai laivan vastaavassa lukittavassa tilassa.  Tuliaseita ei voi kuljettaa 
polkupyörällä tai moottoripyörällä. Ilman autoa matkustavat matkustajat eivät voi kuljettaa 
tuliaseita, ammuksia tai muita vaaralliseksi aseeksi määriteltävää.  

 
Vaarallisia aineita ei saa tuoda laivaan ilman edeltävää suostumustamme, ja kaikkia sovellettavia 
määräyksiä on noudatettava ja kaikki vastaavat luvat on hankittava. Vaarallisia aineita ovat muun 
muassa kaasusäiliöt, tuliaseet ja veitset. Suosittelemme, että otat tarvittaessa yhteyttä 
lähtösataman vastaavaan vuoropäällikköön ennen matkan alkamista. Pyydämme täyttämään 
lomakkeen ”Aseiden/ammusten kuljetus” johon merkitään tuliaseiden/ammusten tyyppi ja määrä.

 
Enintään 1000 patruunaa luokan UN 1.4S ammuksia voidaan kuljettaa ajoneuvossa. Ammusten on 
oltava valmistajan alkuperäisessä pakkauksessa. 
 
Ammusten määrä (luokka UN 1.4S) on enintään 1000 patruunaa/hylsyä, ja ne voidaan kuljettaa 
ajoneuvossa valmistajan alkuperäiseen pakkaukseen pakattuna edellyttäen, että matkustajalla on 
aseenkantoluvan perusteella oikeus pitää hallussaan tällaisia ammusmääriä. 

 
Jos ajoneuvossa on kaasusäiliöitä, enintään 3 kaasusäiliötä voidaan kuljettaa. Säiliöiden 
yhteenlaskettu paino voi olla enintään 47 kg; butaani/propaani (sytytys, ruoanvalmistus tai 
lämmitys) tai propaani/helium.  Tyhjiä tai täysiä bensiini/dieselpolttoainekanistereja ei saa kuljettaa. 


Kaikki säiliöt, lääkinnälliseen käyttöön tarkoitettuja säiliöitä lukuun ottamatta, on kiinnitettävä 
turvallisesti paikoilleen siten, että ne pysyvät paikoillaan merenkäynnistä huolimatta. Kaasunsyöttö 
on suljettava ja kytkettävä pois päältä.  Tyhjistä säiliöistä on esitettävä todistukset.




 

 

Jos et ole varma yksityisautossa, ei hyötykäyttöön käytettävässä ajoneuvossa, kuljetettavien 
tavaroiden tyypistä tai määrästä, ota meihin yhteyttä etukäteen, sillä muussa tapauksessa voimme 
estää pääsysi laivaan ilman mitään meille aiheutuvaa korvausvastuuta  
 
Satamaan saavuttaessa on ilmoittauduttava vuoropäällikölle ja noudatettava hänen näiden 
tuotteiden lastaamisesta ja asianmukaisesta säilytyksestä antamia ohjeita.  Meillä on 

turvallisuussyistä oikeus vaatia matkustajien ja matkatavaroiden tutkimista terminaalissa ennen 
laivaan siirtymistä sekä laivalla.


Jos vaarallisia aineita tai matkatavaroita lastataan ilman, että asiasta on ilmoitettu meille, voimme 
purkaa lastin, muuttaa tavarat tai matkatavarat vaarattomiksi olosuhteiden edellyttämällä tavalla 
ilman velvollisuutta maksaa korvausta tavaroiden tai matkatavaroiden tuhoutumisesta tai 
vahingoittumisesta. Voimme myös estää matkustajan pääsyn laivaan, eikä hänelle makseta mitään 
korvausta kyseisestä varauksesta.



Riippumatta siitä oliko matkustaja tietoinen tavaroiden ominaisuuksista, hän on velvollinen 

korvaamaan DFDS:lle kaikki korvausvaatimukset, tappiot, vahingot tai kustannukset, joita aiheutuu 
tällaisten tavaroiden kuljettamisesta, 


 Ajoneuvot, jotka kuljettavat Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) vaarallisiksi luokittelemia 
aineita, voivat kuljettaa näitä aineita vain DFDS:n rahtikuljetusehdoissa määriteltyjen sääntöjen 
mukaisesti. 

13. Käyttäytyminen  

a) Sinun on poikkeuksetta käyttäydyttävä asiallisesti kaikkien matkustajien turvallisuuden 
varmistamiseksi laivassa sekä terminaaleissa. Lisäksi sinun on pyrittävä hillitsemään tarvittaessa 
kaikkia muita vastuullasi olevia henkilöitä. Psyykkinen mielentilasi ja fyysinen kuntosi, asenteesi 
tai käytöksesi ei saa vaarantaa oma tai muiden matkustajien tai henkilöstön turvallisuutta tai 

omaisuutta. 

b) Jokaisen matkustajan vastuulla on noudattaa laivalla voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä 
aluksen merikelpoisuuden sekä matkustajien turvallisuuden varmistamiseksi. Erityistä huomiota 
on kiinnitettävä kaikkia laivan, miehistöä ja matkustajia, terminaalitiloja ja 
maahantulomuodollisuuksia ja määräyksiä koskevien sääntöjen ja ilmoitusten noudattamiseen. 

c) Me, aluksen kapteeni ja miehistö voimme laatia ja saattaa voimaan mitä tahansa tällaisia 
kohtuullisia sääntöjä oman harkintamme mukaan varmistaaksemme matkustajien ja miehistön 

turvallisuuden, matkustusmukavuuden ja miellyttävän matkan. Tällaisia sääntöjä voidaan 
toisinaan muuttaa, ja ne voivat vaihdella aluksen eri osissa. Esimerkiksi oman ruoan ja juomien 
nauttimista sekä kovaäänisen musiikin kuuntelua laivassa on rajoitettu.  

d) Ruoanlaitto sekä kotitalouslaitteiden, esimerkiksi silitysraudat, käyttö on kielletty hyteissä. 
e) Aluksen, miehistön ja matkustajien turvallisuuden vaarantavien tilanteiden välttämiseksi voimme 

estää sinua varaamasta lippua tai estää pääsysi laivaan. Voimme myös estää pääsysi laivaan, 
jos olet käyttäytynyt sopimattomasti aiemmilla matkoilla tai jos et noudata 

turvallisuusmääräyksiä tai turvallisuusvaatimuksia.  

f) Jos sinä tai ajoneuvosi aiheuttaa mitä tahansa vahinkoa DFDS:n omaisuudelle terminaaleissa tai 
laivalla, pidätämme oikeuden vaatia sinua tai vakuutusyhtiöitäsi korvaamaan vahingon tarpeen 
mukaan. 

g) Tupakointi, myös sähkösavukkeet, on kielletty kaikissa hyteissä ja kaikissa DFDS:n laivoissa. 
Laivassa tupakointi on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla alueilla, jotka on merkitty 
vastaavilla kylteillä. Ylimäärinen vähintään 200 euron sakko määrätään tupakoinnista muualla 

kuin tupakointiin tarkoitetuissa tiloissa (vastaa kustannuksiamme, mutta ei rajoitu tilaamamme 
siivouspalvelun hintaan).  

h) Omien alkoholijuomien nauttiminen laivalla on kielletty. Tämä tarkoittaa myös laivan 
myymälöistä ostettuja alkoholijuomia. Vain laivan baareista ja ravintoloista ostettuja 
alkoholijuomia voidaan nauttia ja kuitti on esitettävä tarvittaessa. Näiden sääntöjen 
noudattamatta jättämisestä peritään ylimääräinen maksu, ja summa vastaa laivan baareissa ja 

ravintoloissa myytävien vastaavien alkoholijuomien hintaa. Lisäksi ylimääräinen maksu peritään 
(vastaa tilaamiemme siivouspalvelujen hintaa) hyteissä ja aluksen muissa majoitustiloissa 
nautitusta alkoholista, joka nautitaan muualla kuin laivan baareissa ja ravintoloissa.   

i) Liiallinen alkoholin nauttiminen silloin, kun on selvää, että matkustaja on vaaraksi itselleen tai 
muille – huumausaineiden hallussapito ja/tai nauttiminen – on kielletty laivalla. 



 

 

j) Kaikki työntekijämme, miehistönjäsenet ja palveluntarjoajamme on ohjeistettu ilmoittamaan 
kaikista, kenen tahansa henkilön tekemistä sääntöjen rikkomuksista. Ilmoitamme myös, että 
emme hyväksy minkäänlaisia väärinkäytöksiä yllä mainittuja henkilöitä tai muita aluksen 
matkustajia kohtaan. 

k) Pidätämme oikeuden kieltäytyä varauksestasi, estää pääsysi laivaan ja/tai (tarvittaessa) 
rajoittaa toimintaasi tai poistaa sinut aluksesta missä tahansa yllä mainituissa tilanteissa. Emme 

ole millään lailla korvausvelvollisia yllä mainituissa tilanteissa ja olet yksin vastuussa kaikista 
sinulle ja meille aiheutuneista kustannuksista. Yllä mainittua sovelletaan myös siinä tapauksessa, 
että sinut poistetaan aluksesta kuljetusyhtiöiden hotellien, matkakohteen ja muiden vastaavien 
paikkojen tai meidän järjestyssääntöjemme rikkomisen vuoksi. 

l) Lisäksi myös muita käyttäytymistä ja vastuuta koskevia vaatimuksia voidaan soveltaa, ja ne 
voivat vaihdella eri reiteillä. Pyydämme sinua ystävällisesti perehtymään näihin täydentäviin 

vaatimuksiin ja noudattamaan niitä poikkeuksetta.  

14. Matkustajan tekemät muutokset ja varaukset 

Sinulla voi olla mahdollisuus muuttaa ja/tai perua tietynlaiset varaukset sivustollamme tai soittamalla 
meille. 

 
Muutoksia/peruutuksia koskevat säännöt voivat vaihdella matkustusluokan mukaan alla kuvatulla 
tavalla ja myös saatavuuden mukaan.  Jos olemme varauksen tekemisen yhteydessä ilmoittaneet, 
että lippua ei voi muuttaa, menetät maksamasi varauksen muutoksen tekemisen ajankohdasta 
riippumatta. 
 

Lisämaksu voidaan veloittaa, jos muutat reittiä, päivämääriä, matkustajien lukumäärää, hyttiä tai 
ajoneuvon tyyppiä tai määrää. Tarkista tiedot sivustolta www.dfdsseaways.ee 
 
Miniristeilyt voidaan aloittaa vain varausvahvistuksessa ilmoitetusta lähtöpaikasta. Jos et ilmoittaudu 
menomatkalle, koko varauksesi perutaan. Miniristeilyjä ei voi käyttää yhdensuuntaisena matkana. 

 
Muutokset jotka tehdään silloin, kun lähtöpäivään on jäljellä kahdeksan viikkoa tai myöhemmin ja 

jos majoitusta ulkomaille muutetaan tai se perutaan, koko matka perutaan. 
 
Jos perut matkasi yllättävien terveysongelmien, onnettomuuden jne. vuoksi, olet velvollinen 
maksamaan mahdolliset lisämaksut. 
 
Peruutukset on tehtävä kirjallisesti (sähköposti tai posti) tai puhelimitse ja varausnumero on 
ilmoitettava. Tietyt varaukset voi perua suoraan verkkosivuillamme. Jos perut vahvistetun 

varauksen, menetät maksamasi matkavakuutuksen ja sinun on maksettava alla olevan taulukon 
mukaiset lisämaksut, jotka lasketaan sen päivän mukaan jona saamme ilmoituksesi sekä koko 
matkan hinnan perusteella kaikki mahdolliset ylimääräiset palvelut mukaan lukien.  
 
Kaikki maksamiesi summien palautuspyynnöt, joihin sinulla on peruutusehtojen mukaan oikeus, on 
tehtävä kirjallisesti 3 kuukauden kuluessa varauksen perumisesta. 

 

Itäisen Englannin kanavan reitit: matkustajan tekemään peruutukseen liittyvät veloitukset  

Matkan tyyppi 
Muutos, osuus: 
ilmoitusajan 
mukaan 

Matkan 
hinnankorotus 

Palvelumaksu 

Peruminen, 
osuus: 
ilmoitusajan 
mukaan 

Veloitus 

Economy-lippu 

Ennen matkaa 
tehtävät muutokset 

Kyllä 10.00 £/ 15.00 € 

Milloin tahansa 
Koko hinta 
(100 %)  

Satamassa 
lähtöpäivänä varattua 
lähtöä edeltävä tai 
seuraava lähtö 

Ei Ei 

Satamassa 
lähtöpäivänä muu 
kuin varattua lähtöä 
edeltävä tai seuraava 
lähtö 

Kyllä 10.00 £/ 15.00 € 



 

 

 
 

 

Läntisen Englannin kanaalin reitit: matkustajan tekemistä muutoksista ja perumisesta veloitettavat maksut  

Matkan 
tyyppi 

Muutoksen, varauksen 
mukaan: 
ilmoitusajankohdan 
mukaan 

Matkan 
hinnankorotus 

Palvelumaksu 
Varauksen peruminen:  
ilmoitusajankohdan mukaan 

Veloitus* 

  

Milloin tahansa ennen matkaa Kyllä 
10.00 £/ 15.00 
€ 

Milloin tahansa 
Koko hinta 
(100 %) 

Nimen muuttaminen Ei 
10.00 £/ 15.00 
€ 

*  Vähintään 20 hengen ryhmien matkustajalauttalippujen perumisesta veloitetaan 25 % koko matkan hinnasta, jos matka 

perutaan vähintään 57 päivää ennen lähtöä.  Kaikista muista matkustajalauttalippujen varauksien peruutuksista veloitetaan koko 

matkan hinta (100 %). 

  

Pitkät merimatkat: matkustajan tekemään peruutukseen liittyvät veloitukset 
 
 

Jos peruutus tehdään  
30 – 15 päivää ennen lähtöä, veloitus on 10 %; 
14 – 7 päivää ennen lähtöä, veloitus on 25 %; 
6 päivää – 24 tuntia ennen lähtöä, veloitus on 50 %  
Koko matkan hinta veloitetaan (100 %), jos matka perutaan alle 24 tuntia ennen lähtöä. 
 
 

 

Tarjoukset ja palkinnot  
Varausvahvistukseen on merkitty mahdollinen varaukseen liittyvä tarjous (tarjoushinta) tai 
kilpailuhinta. Tällaisia varauksia ei voi muuttaa, eikä lipusta maksettua summaa palauteta. Koko 
lipun hinta (100 %) peritään, jos varaus perutaan. 

 
Nimen muuttaminen / varauksen siirto 

Jos meille ilmoitetaan varauksen siirrosta yllä olevan taulukon mukaan, DFDS:ltä tehdyn varauksen 
voi siirtää (kaikki matkustusluokat) kenelle tahansa henkilölle.  Siirron voi tehdä alkuperäisen 
varauksen tehnyt henkilö ja seuraavia sääntöjä on noudatettava.  
 
Siirrosta veloitetaan yllä olevassa taulukossa lippuun merkityn nimen muuttamisesta Läntisen 
Englannin kanavan reiteillä veloitettava maksu. Jos siirtoon liittyy muita kuluja, ne on maksettava 
siirron yhteydessä. 

 
Voit siirtää varauksen, jos siirron saaja täyttää passia, viisumia ja terveysmääräyksiä koskevat 
vaatimukset, jotka sinun oli täytettävä alkuperäistä varausta tehdessäsi. 
 
Alkuperäisen varauksen tehnyt henkilö ja siirron saaja ovat velvollisia maksamaan kaikki 
maksamattomat maksut ja/tai kulut, joita voi aiheutua matkalipun siirrosta. 

 

DFDS voi kieltää matkalipun siirtämisen, jos voidaan osoittaa, että varausta ei voi siirtää hotellien, 
lomamökkien omistajien, kuljetus- tai lentoyhtiöiden ja/tai viranomaisten määräysten vuoksi. 

Nimen muuttaminen Ei Ei 

Flexi-liput 

Ennen matkaa 
tehtävät muutokset 

Kyllä Ei 
Jos matka 
perutaan 
vähintään 48 
tuntia ennen 
lähtöaikaa   

Ei 
veloitusta 

Satamassa 
lähtöpäivänä enintään 
72 tuntia ennen 
varattua lähtöä tai 
sen jälkeen 

Ei Ei 

Satamassa 
lähtöpäivänä yli 72 
tuntia ennen varattua 
lähtöä tai sen jälkeen 

Kyllä Ei 
Jos matka 
perutaan enintään 
48 tuntia ennen 
lähtöaikaa   

Koko hinta 
(100 %) 

Nimen muuttaminen Ei Ei 



 

 

 
Ei palautusta 
Jos muut järjestelyt, esimerkiksi jalkapallo-otteluiden liput, ooppera- ja konserttiliput jne. perutaan, 
mitään palautuksia ei makseta. 
 
DFDS:n kautta varattujen tapahtumien lippuihin liittyviä peruutusvakuutuksia, palvelumaksuja tai 

lipuista maksettuja summia ei palauteta. 
 
Kadonneista tai käyttämättä jääneistä varausvahvistuksista/matkustusasiakirjoista, vouchereista tai 
hotellikupongeista ei makseta palautuksia.  
Muista, että ennakkoon maksettuja aterioita ei palauteta, ellei aterioita peruta vähintään 48 tuntia 
ennen lähtöä. 

 
Valmismatkojen erityisehdot 

Jos lisäveloitus korottaa valmismatkan koko hintaa vähintään 10 %, sinulla on oikeus perua 
varauksesi ilman sakkoa ja saada koko maksamasi summa takaisin. Jos haluat perua varauksesi, 
sinun ilmoitettava siitä meille kirjallisesti 10 päivän kuluessa siitä, kun saat tiedon lisämaksusta. 

15. Muutokset, peruutukset ja viivästykset 

Aikataulujen ja reittien muutokset  
Kaikki lähtö- ja saapumisajat ja alusten kuvaukset painetussa aineistossamme, verkkosivullamme, 
varausvahvistuksessa ja vouchereissa ovat ainoastaan alustavia, eikä niitä voida taata.  
 

Sääolosuhteet ja ylivoimaiset esteet vaikuttavat kaikkiin aluksiimme. Aikatauluissa, reiteissä ja 
aluksissa voi tapahtua muutoksia. Tarvittaessa meillä on oikeus käyttää toista alusta ja/tai poiketa 
ilmoitetusta aikataulusta tai reitistä. Pidätämme myös oikeuden perua vahvistetun varauksen. 
 
Lisäksi voimme noudattaa minkä tahansa sellaisen valtion tai henkilön antamaa mitä tahansa 

määräystä tai suosituksia, jolla on aluksen sotavakuutuksen ehtojen mukaan oikeus antaa tällaisia 
määräyksiä tai suosituksia, eikä tällaisten määräysten tai suositusten noudattaminen tarkoita 

poikkeamista matkustajiamme koskevista velvoitteista.  
 
Vastuun rajoitus 
Jäljempänä määriteltyä lukuun ottamatta, me tai palveluntarjoajamme eivät ole velvollisia 
korvaamaan sinulle mitään tappiota, joka johtuu mistä tahansa viivästymisestä, perumisesta, 
aikataulun muutoksista, reitin muutoksista tai aluksen vaihtumisesta, ellei sinulla ole oikeutta saada 
korvausta sovellettavien kansainvälisten sopimusten, EU:n asetusten tai muiden sovellettavien 

pakollisten lakien mukaan. 
 
Matkustajapalvelujen peruuntuminen tai viivästyminen 
Matkustajien oikeuksia koskeva asetus takaa tietyt oikeudet matkustajille matkustajapalvelujen 
peruuntuessa tai niiden tarjoamisen viivästyessä. Muista, että asetuksessa on useita poikkeuksia 
näistä oikeuksista, joita ovat esimerkiksi aluksen turvallisen liikennöinnin vaarantavien 

sääolosuhteiden aiheuttamat viivästykset tai poikkeukselliset olosuhteet, jotka estävät ylityksen ja 
jota ei voitu välttää huolimatta siitä, että kaikkiin kohtuullisiin toimiin on ryhdytty. 
 
Tässä osassa esitellään oikeuksia, joita voidaan noudattaa, ja jokaisen matkustajan oikeudet 
määritellään tapauskohtaisesti. Tarkista kaikki oikeutesi matkustajan oikeuksia koskevista 
asetuksesta. 
 

Tavaroiden kuljetussopimuksen piiriin kuuluvan höytyajoneuvon kuljettajalla ei ole matkustajien 
oikeuksia koskevan asetuksen mukaisia oikeuksia. 
 
Matkan peruuntuminen tai lähdön viivästyminen 
a) Ilmoittaminen 
Lähdön viivästymisestä tai matkan peruuntumisesta ilmoitetaan lähtösatamassa ja terminaalissa 
oleville matkustajille mahdollisimman pian ja viimeistään 30 minuutin kuluttua aikataulun 

mukaisesta lähtöajasta. Jos matkustajat menettävät jatkoyhteyden lähdön viivästymisen tai 

peruuntumisen vuoksi, pyrimme parhaamme mukaan kertomaan matkustajille vaihtoehtoisista 
jatkoyhteyksistä. 
 



 

 

b) Avustaminen ja huolenpito 
Jos peruuntuminen tapahtuu tai viivästyminen kestää yli 90 minuuttia aikataulun mukaisesta 
lähtöajasta, tarjoamme odotusaikaa vastaavaa pientä syötävää, aterian tai virvokkeita matkustajille, 
jos sellaisia on saatavissa ja voidaan kohtuullisesti hankkia. 
 
Jos peruuntuminen tai viivästyminen edellyttää yhden tai useamman yön kestävää yöpymistä, 

tarjoamme matkustajille asianmukaisen veloituksen joko laivassa tai maissa. Voimme rajoittaa 
tällaisen majoituksen kulut 80 euroon yötä kohden jokaisen matkustajan osalta, ja majoituksen kesto 
voidaan rajoittaa enintään kolmeen yöhön. Tarjoamme myös kuljetuksen sataman terminaalin ja 
yöpymispaikan välillä korvaamalla sen vastaavaa kuittia vastaan tai maksamalla DFDS:n käytäntöjen 
mukaisen kilometrikorvauksen oman ajoneuvon käytöstä.   
 

Jos lähdön peruuntuminen tai viivästyminen edellyttää ylimääräistä kuljetusta kodin ja sataman 
välillä, voimme rajoittaa kustannuksia ja korvaamme vain kohtuulliset kustannukset korvaamalla ne 

vastaavaa kuittia vastaan tai maksamalla DFDS:n käytäntöjen mukaisen kilometrikorvauksen oman 
ajoneuvon käytöstä. 
 
Epäselvyyksien välttämiseksi silloin, kun vaihtoehtoista reittiä koskeva ehdotus hylätään ja haluat 
odottaa terminaalissa, emme tarjoa tai korvaa majoitusta. 

Sinulla ei ole oikeutta veloituksettomaan majoitukseen silloin, kun majoitusta tarvitaan aluksen 
turvallisen liikennöinnin vaarantavien sääolosuhteiden vuoksi. 
 
c) Reitin muuttaminen ja korvaukset   
Jos lähtö viivästyy yli 90 minuuttia aikataulun mukaisesta lähtöajasta, voit: 

 valita toisen reitin kohteeseen varausvahvistuksen mukaisilla ehdoilla mahdollisimman 
pian ja ilma lisäkustannuksia tai 

 saada lipun hinnan takaisin ja tarvittaessa ilmaisen kuljetuksen matkasi 
varausvahvistukseen merkittyyn lähtöpaikkaan mahdollisimman pian. 

 

Lipun hinnan palautuksen hyväksyminen mitätöi sopimuksen. Tämä tarkoittaa sitä, että sinulla ei ole 
oikeutta saada muuta apua/huolenpitoa tai korvausta. 
 

Saapumisen viivästyminen 
Voit vaatia korvausta, jos saapuminen varausvahvistuksen mukaiseen määränpäähän viivästyy. 
 
Korvaus lasketaan lipun hinnan prosenttiosuuden mukaan ja määräytyy suunnitellun matkan 
pituuden ja Matkustajien oikeuksia koskevan asetuksen artiklan 19 alakohdan 1 mukaan. Korvaus 
voidaan maksaa vouchereina tai muina DFDS:n palveluina, ellet pyydä käteiskorvausta. Meillä on 
oikeus määritellä korvauksen maksamista koskeva vähimmäissumma. 

 
Sinulla ei ole oikeutta saada korvausta sellaisesta viivästymisestä, joka johtuu aluksen turvallisen 
liikennöinnin vaarantavista sääolosuhteista tai ylityksen estävistä sellaisista olosuhteista, joita ei 
voitu välttää huolimatta siitä, että kaikkiin kohtuullisiin toimiin on ryhdytty. 
 

Poikkeukset 
Muista, että yllä kuvatut Matkustajan oikeuksia koskevan asetuksen mukaiset oikeudet voivat 

oikeuttaa vaatimaan lipun hinnan korvaamista saapumisen viivästyessä tai apua silloin, kun lähtö 
viivästyy tai peruuntuu. Näitä ehtoja ei sovelleta kaikissa tapauksissa. Täydellinen luettelo 
poikkeuksista löytyy asetuksen artiklasta 20. 
 
Yllä kuvattujen poikkeuksien lisäksi (sääolosuhteet ja poikkeukselliset olosuhteet) summaa ei 
palauteta eikä matkustajaa auteta, jos: 

 matkustajalle on ilmoitettu matkan peruuntumisesta tai viivästymisestä ennen 
varaamista tai 

 peruutus tai viivästyminen johtuu matkustajasta. 
 
Ei vahingonkorvauksia viivästymisestä tai peruuntumisesta 
Sinulla ei ole täydentävää oikeutta vaatia vahingonkorvausta peruutuksen tai viivästymisen 
aiheuttamista vahingosta tai tappiosta. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme rajoittaneet 

korvausvastuutamme sekä suoran että epäsuoran vahingon ja tappion osalta. 
 



 

 

Emme kuitenkaan voi rajoittaa peruutuksista johtuvaa korvausvastuutamme, joka rajoittuu aina 
suoraan vahinkoon ja tappioon. 
 
Valmismatkan muutokset ja peruuntumiset  
 
a) Ennen valmismatkan alkamista  

Jos varauksesi muuttuu/peruuntuu ennen lähtöä, ilmoitamme sinulla tästä mahdollisimman pian. 
Pyrimme löytämään sopivan ratkaisun tilanteeseen. 
 
Jos me tai palveluntarjoajamme peruu valmismatkan, sinulla on oikeus: 

 irtisanoa sopimus ja saada takaisin koko valmismatkaan liittyen maksamasi summa, 
lukuun ottamatta muutoksista veloitettavia palvelumaksuja/vakuutusmaksuja, tai  

 varata toinen valitsemasi valmismatka, jos me ja palveluntarjoajamme pystymme 
järjestämään sellaisen ilman merkittäviä kuluja tai tappiota. 

 
Jos varaat toisen valmismatkan, joka on alkuperäistä valmismatkaasi kalliimpi, sinun on maksettava 
erotus, jos me tai palveluntarjoajamme emme ole velvollisia maksamaan erotusta. Jos päätät varata 
alkuperäistä valmismatkaasi edullisemman valmismatkan, me tai palveluntarjoajamme palautamme 
sinulle matkojen erotuksen. 

 
Saatuasi ilmoituksen DFDS:ltä sinun on välittömästi ilmoitettava meille päätöksestäsi.  Jos et ilmoita 
meille päätöksestäsi 21 päivän kuluessa ilmoituksen saamisesta, valmismatkasi varaus perutaan ja 
maksamasi summa palautetaan muutoksien tekemisestä veloitettavia 
palvelumaksuja/vakuutusmaksuja lukuun ottamatta. 
 
Jos sinulle aiheutuu vahinkoa tai tappiota meidän tai palveluntarjoajamme sovittujen ehtojen 

laiminlyönnistä tai valmismatkasi peruuntumisen vuoksi, sinulla voi olla oikeus saada meiltä 
kohtuullinen korvaus. 
 

Meillä on oikeus rajoittaa tällaista korvausta vastaavien sovellettavien kansainvälisten sopimusten, 
EU:n asetuksien ja sitovien maakohtaisten lakien mukaan. 
 

Emme vastaa mistään tappiosta silloin, kun peruuntuminen tai sovittujen ehtojen laiminlyönti johtuu: 
 valmismatkan vähimmäismatkustajamäärän täyttymättä jättämisestä ja sinulle on 

ilmoitettu kirjallisesti matkan peruuntumisesta; 
 omista olosuhteistasi; 
 kolmannesta osapuolesta silloin, kun me tai yhteistyökumppanimme emme voineet 

ennakoida, välttää tai korjata tilannetta tai 
 sääolosuhteista tai ylivoimaisesta esteestä, jota ei voitu ennakoida tai välttää 

valmismatkaa varattaessa. 
 

b) Valmismatkan alkamisen jälkeen  
Jos esität valituksen valmismatkan aikana, me ja/tai palveluntarjoajamme pyrimme ratkaisemaan 
tilanteen. 

 
Jos valmismatka ei vastaa sopimusta, voit vaatia meitä korjaamaan puutteet, ellei tästä aiheudu 

meille kohtuuttomia kuluja tai kohtuutonta haittaa. 
 
Jos puutetta ei voi korjata tai jos emme korjaa puutetta kohtuullisen ajan kuluessa, sinulla voi olla 
oikeus saada täydentävää alennusta valmismatkan hinnasta. 
 
Jos me tai palveluntarjoajamme emme tarjoa merkittävää osaa valmismatkaan sisältyvistä 

palveluista tai jos valmismatka ei vastaa sovittua eli valmismatkan tarkoitus ei vastaa sovittua, 
sinulla voi olla oikeus perua valmismatka.  
 
Jos sinulla on oikeus perua valmismatka, me tai palveluntarjoajamme olemme velvollisia 
palauttamaan koko valmismatkan hinnan. Meillä on kuitenkin oikeus vähentää maksettavaa 
korvausta vastaamaan sitä summaa, joka vastaa valmismatkan todennäköistä arvoa sinulle. 
 

Jos me tai palveluntarjoajamme tarjoudumme korjaamaan valmismatkan puutteet kohtuullisen ajan 
kuluessa veloituksetta tai ilman sinulle aiheutuvaa merkittävää haittaa, et voi vaatia hinnan 
vähentämistä tai perua valmismatkaa. 



 

 

 
Jos sinulle aiheutuu vahinkoa tai tappiota sopimuksen laiminlyönnistä, sinulla voi olla oikeus vaatia 
korvausta meiltä tai palveluntarjoajiltamme ellei laiminlyönti johdu: 

 kolmannesta osapuolesta ja me tai yhteistyökumppanimme emme voineet ennakoida, 
välttää tai korjata tilannetta tai 

 sääolosuhteista tai ylivoimaisesta esteestä, jota ei voitu ennakoida tai välttää 

valmismatkaa varattaessa. 
 
Meillä on oikeus rajoittaa tällaista korvausta vastaavien sovellettavien kansainvälisten sopimusten, 
EU:n asetuksien ja sitovien maakohtaisten lakien mukaan. 
 
c) Matkustajien vähyys 

Tämä tarkoittaa matkustajien vähäistä määrää tilanteessa, jossa matkan varanneita matkustajia ei 
ole riittävästi matkan kannattavuuden varmistamiseksi. Näiden ehtojen julkaisuhetkellä 

ennakkovarausten vähimmäismäärää koskevaa sääntöä sovelletaan vain ryhmälähtöihin (myös linja-
automatkat) ja jouluna sekä uutenavuotena. Emme peru tällaisia matkoja silloin, kun matkan 
alkamiseen on alle neljä viikkoa.  

16. Henkilövahinkoihin ja matkatavaravahinkoihin jne. liittyvä vastuu 

Pyrimme aina tarjoamaan palvelua parhaalla mahdollisella tavalla siten, että matka ja muut 
varaukseesi liittyvät palvelut ja/tai tilaamasi palvelut sujuvat miellyttävästi ja ongelmitta.  
 
Muistutamme, että Ateenan sopimusta sovelletaan. Useimmissa tapauksissa nämä ehdot rajoittavat 

kuolemantapauksiin ja henkilövahinkoihin liittyvää vastuutamme tai matkatavaroiden katoamiseen 
tai vahingoittumiseen liittyvää vastuutamme (myös ajoneuvo), mukaan lukien avoesineitä koskevat 
poikkeukset. Näissä tapauksissa olemme velvollisia maksamaan rajoitetun korvauksen, johon sinulla 
on Ateenan sopimuksen nojalla oikeus. 
 

Ateenan sopimuksen mukaan korvausvastuumme yläraja on (i) 400 000 SDR matkustajan 
kuolemantapauksessa tai henkilövahinkotapauksessa, (ii) SDR 2250 SDR käsimatkatavaroiden 

katoamisesta tai vahingoittumisesta, (iii) 12 700 ajoneuvon tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta 
mukaan lukien ajoneuvossa olevat matkatavarat tai (iv) 3375 SDR muiden kuin yllä kohdissa (ii) ja 
(iii) mainittujen matkatavaroiden katoamisesta tai tuhoutumisesta. Terrorismin/sodan osalta 
korvausvastuumme on rajoitettu Ateenan sopimuksen liitteeseen II sisältyvän kansainvälisen 
merenkulkujärjestön ohjeiden mukaan. 
 
Arvotavarat ja käteinen 

Emme ole millään lailla korvausvelvollisia mistään käteisen, arvopapereiden ja muiden 
arvoesineiden, esimerkiksi kullan, hopean, jalokivien, korujen ja taide-esineiden tai eläinten 
tuhoutumisesta, häviämisestä tai vahingoittumisesta. 
 
Ajoneuvoihin liittyvä korvausvastuu 
Ajoneuvojen alukseen ja maihin ajaminen tapahtuu kuljettajan vastuulla emmekä me ole millään 

lailla korvausvelvollisia.  
 
Meillä on oikeus oman harkintamme mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta kuljettaa ajoneuvoja 
avokannella. 
 
Vähennykset 
Huomaathan, että korvausvastuustamme vähennetään 330 SDR ajoneuvovahingoista ja 149 SDR 

matkustajaa kohden muiden matkatavaroiden katoamisesta tai vahingoittumisesta. 
 
Apuvälineiden katoaminen  
Jos vammaisen tai liikuntaesteisen henkilön käyttämät apuvälineet tai muut erityisvälineet häviävät 
tai vahingoittuvat edellyttäen, että sen aiheuttaneet olosuhteet johtuivat meistä tai 
laiminlyönnistämme, maksamme korvausta, joka vastaa korvaavan välineen arvoa tai 
mahdollisuuksien mukaan kattaa välineen korjaamiseen liittyvät kulut. Jos et ole saanut kirjallista 

ennakkosuostumusta meiltä ja jota ei ole kohtuuttomin perustein evätty, sinulla ei välttämättä ole 

oikeutta saada korvausta yli 3500 euroa maksavan välineen häviämisestä tai vahingoittumisesta. Jos 
et noudata yllä mainittua vaatimusta, voimme kieltäytyä maksamasta korvausta apuvälineen 



 

 

katoamisesta tai vahingoittumisesta yllä mainitun summan ylittävältä osalta, ellei sovellettava laki 
mahdollista korvausvastuumme rajoittamista. 
 
Korvausvastuun rajoittaminen  
Kaikissa muissa tapauksissa, joihin ei sovelleta Ateenan sopimuksen rajoituksia tai muita sitovia 
lakeja, mukaan lukien matkustajiin ja heidän matkatavaroihinsa liittyvä korvausvastuu ennen laivaan 

siirtymistä ja laivasta poistumisen jälkeen sekä matkojen, majoituksen ja/tai maissa järjestettävien 
tapahtumien aikana rajoittuu laiminlyönneistä johtuviin suoriin vahinkoihin edellyttäen, että 
sovellettavan lain asettamat vahinkoa koskevat vaatimukset täyttyvät. Tämä viittaa siihen, että 
emme ole vastuussa epäsuorista tai seuraamuksellisista vahingoista. 
 
Tämä rajoitus sisältää myös sopimusrikkomuksen tai valtuuksiensa rajoissa toimivien 

työntekijöidemme tai palveluntarjoajiemme laiminlyönnin. 
 

Valmismatkojen muutoksia/peruutuksia koskevissa korvausasioissa viittaamme kohtaan 15 
(Muutokset, peruutukset ja viivästymiset) ja sovellettavaan valmismatkalakiin. 
 
Pyydämme muistamaan, että yleensä emme ole millään lailla korvausvastuullisia sinulle, jos 
rikot/laiminlyöt sopimukseen perustuvat velvoitteesi tai joku toinen varaukseesi sisältyvä henkilö 

rikkoo/laiminlyö niitä; kaikissa poikkeuksellisissa ja yllättävissä olosuhteissa, joihin emme voi 
vaikuttaa ja joiden seurauksia ei voitu välttää myöskään silloin, kun asianmukaista huolellisuutta on 
noudatettu tai sääolosuhteiden tai ylivoimaisen esteen vuoksi, joita me tai palveluntarjoajamme 
emme voineet ennakoida tai estää myöskään silloin, kun olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta on 
noudatettu. 
 
Vahingonkorvauksen maksamiseksi on tärkeää, että ilmoitat meille kaikista valituksista tai 

reklamaatiosta ehdottomasti alla olevan kohdan 17 mukaisesti (Reklamaatiot ja valitukset) 
 
Sinun on siirrettävä DFDS:lle esittämäsi reklamaatioon liittyvät, mahdollisia kolmansia osapuolia 

koskevat oikeutesi. 

17. Reklamaatiot ja valitukset 

Jos lomasi aikana ilmenee ongelmia matkustaessasi joillakin aluksistamme tai käyttäessäsi muita 
niihin liittyviä DFDS:ltä ostamiasi palveluja, sinun on viipymättä ilmoitettava näistä meille tai 
palveluntarjoajallemme. Me tai palveluntarjoajamme teemme viipymättä parhaamme 
korjataksemme puutteen. 
 

a) Asiakaspalvelu laivalla 
Pyydämme ottamaan yhteyttä laivan asiakaspalveluun, jos haluat reklamoida jostakin asiasta 
laivamatkan aikana. Henkilökuntamme tekee parhaansa korjatakseen puutteet matkan aikana ja 
korvatakseen odotuksiasi vastaamattoman palvelun. Näin pystymme hoitamaan asian viipymättä ja 
löytämään sinulle sopivan ratkaisun, jos se on mahdollista. 
 

b) Matkatavarat ja ajoneuvo 
Jos matkatavarasi tai ajoneuvosi on vahingoittunut, sinun on ilmoitettava meille näkyvistä 
vahingoista ennen aluksesta poistumista tai sen aikana, ja myöhemmin havaittavista vahingoista 15 
päivän kuluessa aluksesta poistumisesta. 
 
Kaikista ajoneuvon näkyvistä vahingoista on ilmoitettava laivan päällystöön kuuluvalle henkilölle 
ajoneuvon vahinkoraportin laatimista varten. Jos et nouda yllä mainittuja vaatimuksia, sinun 

oletetaan saaneen ajoneuvosi vahingoittumattomana, ellei muuta todisteta. 
 
c) Yhteydenotto hotelliin/matkakohteeseen 
Jos sinulla on majoitusta koskevaa kysyttävää tai muuta matkakohteeseen liittyvää kysyttävää, 
sinun on otettava yhteys hotellin/matkakohteen vastaanottoon tai siihen DFDS:n toimistoon josta 
varasit matkasi. Valitukset voidaan hylätä, jos et toiminut yllä kuvatulla tavalla matkasi aikana, ja 
DFDS voi kieltäytyä korjaamista mitään puutteita. 

 

d) Yhteydenotto asiakaspalveluun matkan jälkeen 
Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että ongelmaa ei voida korjata laivalla tai määränpäässä ja 
haluat reklamoida, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun soittamalla tai lähettämällä sähköpostia.  



 

 

 
Pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä kohtuullisen ajan kuluessa puutteen havaitsemisesta (tai 
muutoksia/peruutuksia koskevassa ohjeistuksessa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä) ja 
viimeistään 2 kuukauden kuluessa matkustuspäivästä tai päivästä jona palvelu olisi pitänyt tarjota 
seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:  

 Ateenan sopimuksessa luetellut tapaukset, jotka edellyttävät lyhyemmän reklamaatioajan 

määrittelemistä kirjallisella ilmoituksella tai  

 silloin kun noudatetaan pidempää reklamaatioaikaa sovellettavan sitovan lain vuoksi. 

Voit lähettää reklamaation asiakaspalveluumme postitse tai sähköpostilla: tallinn@dfds.com. 
Reklamaatioviestin aiheriville on kirjoitettava varausnumero ja viestissä on ilmoitettava 
puhelinnumerot, joista henkilön tavoittaa päivisin ja iltaisin. Näin pystymme tutkimaan asian 
perusteellisesti ja vastaamaan asianmukaisesti mahdollisimman pian.  Ilmoitamme reklamaation 

hyväksymisestä, hylkäämisestä tai käsittelyn jatkumisesta kuukauden kuluessa reklamaation 

vastaanottamisesta. 
 
Jos emme parhaasta tahdostamme ja kaikkien yllä kuvattujen reklamaation ilmoittamista ja 
käsittelyä koskevien ohjeiden noudattamisesta huolimatta pysty käsittelemään reklamaatiota 
tyydyttävällä tavalla, voimme ehdottaa asian käsittelyä kuluttajariitalautakunnassa  
(http://www.tarbijakaitseamet.ee/et). 

 
Koskeeko reklamaatiosi verkossa tekemääsi varausta? Jos näin on, voit reklamoida seuraavan linkin 
kautta 
https://webgate.ec.europa.eu/odr. Sinun on valittava asian käsittelevä riidanratkaisuelin. DFDS:n 
on hyväksyttävä valintasi.  
 
e) Matkustajan reklamointioikeudet  

Jos haluat esittää EU:n matkustajien oikeuksia koskevaan asetukseen 1177/2010 perustuvan 
reklamaation, sinun on esitettävä reklamaatio kahden kuukauden kuluessa alkuperäisestä 

palvelusta. DFDS ilmoittaa reklamaation hyväksymisestä, hylkäämisestä tai käsittelyn jatkumisesta 
kuukauden kuluessa reklamaation vastaanottamisesta. Lopullisen vastauksen saa viimeistään 
kahden kuukauden kuluessa reklamaation vastaanottamisesta.  
 

Jos et ole saanut vastausta kahden kuukauden kuluessa tai jos olet tyytymätön saamaasi 
vastaukseen, voit hakea siihen muutosta. Muutosta voi hakea: Kuluttajariitalautakunta 
(http://www.tarbijakaitseamet.ee/et). 
 
 
f) Aikarajat  
Muista, että reklamaation esittämistä koskevat aikarajat perustuvat sovellettaviin sitoviin lakeihin tai 

sopimuksiin.  
 
Reklamaatio on esitettävä Ateenaan sopimuksen mukaan kahden vuoden kuluessa reklamaation 
perusteena olevasta tapahtumasta. Jos näin ei tehdä, reklamointioikeus raukeaa kahden vuoden 

kuluessa.  
 

18. Tietosuoja 

Tallennamme varauksen yhteydessä ilmoittamasi henkilötiedot. Kaikki tallennetut henkilötiedot 
käsitellään sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Saat lisätietoja linkistä: 
http://www.dfds.co.uk/legal  

 
Kirjoita meille, jos haluat saada tiedot säilyttämistämme henkilötiedoistasi.  
 
Jos sinä tai matkaseurueeseesi kuuluva henkilö rikkoo näitä ehtoja, voimme asian perusteellisen 
käsittelyn jälkeen lisätä nimesi estettyjen asiakkaiden listalle. Säilytämme tällaisia tietoja vaaditun 
ajan (nimi, syntymäaika ja passin numero) voidaksemme käsitellä tulevia varauksiasi tai niin pitkään 
kuin katsomme sen tarpeelliseksi. Tietojasi ei säilytetä tarpeettoman pitkään. 
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19. Tavaroiden kuljettaminen DFDS:n aluksilla 

Tavaroiden ja muiden liiketoimintaan liittyvien hyödykkeiden ja hyötyajoneuvojen kuljettamiseen 
sovelletaan DFDS:n yleisiä merirahtiehtoja (rahtikuljetusehdot Pohjanmerellä), jotka voi lukea 
linkistä: http://www.dfds.com/legal. Näitä ehtoja sovelletaan sinun ja meidän väliseemme tässä 
kohdassa mainittujen tavaroiden kuljettamiseen. 

 
DFDS:llä on oikeus veloittaa laskettu rahtimaksu näiden ehtojen vastaisesti kuljetetusta rahdista, 
eikä DFDS vastaa mistään tästä aihetuvista seurauksista. Tämä koskee erityisesti rahtia, joka ylittää 
ajoneuvokohtaiset ja hyödykkeitä koskevat painorajoitukset, ei kuulu matkustajalle tai on tarkoitettu 
jälleenmyyntiin/jalostukseen. Matkustajat ovat velvollisia maksamaan saapumissataman 
sovellettavien lakien edellyttämät tullimaksut ja verot. 

20. Lait ja lainkäyttöalue 

Kaikki erimielisyydet ja matkustajan ja DFDS:n välisestä suhteesta johtuvat asiat (muun muassa 
varauksia, kuljetuksia ja näitä ehtoja koskevat erimielisyydet) ratkaistaan Viron lakien mukaisesti, 
ja kaikki matkustajan ja DFDS:n väliset erimielisyydet (muun muassa varauksia, kuljetusta ja näitä 

ehtoja koskevat erimielisyydet) ratkaistaan Viron lakien mukaisesti ja matkustajan valitsemassa 
toimivaltaisessa tuomioistuimessa   

 DFDS:n kotipaikassa,  
 Matkustajan pysyvässä asuinpaikassa, jos DFDS:llä on toimipaikka kyseisessä maassa tai  
 kuljetussopimuksessa määrätyssä lähtömaassa tai määränpäämaassa. 

Tätä kohtaa 21 sovelletaan vain silloin, kun EU:n asetuksessa 1215/2012 (“Brysselin 1. asetus”) tai 
Ateenan sopimuksessa ei muuta määrätä. 

 
 
Osoitteet: 
DFDS A/S Eesti filiaal   DFDS A/S 

Lõõtsa 2b    DFDS House 
11415 Tallinna    Sundkrogsgade 11 

     DK-2100  
     Kööpenhamina Ø 
     Tanska 
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