
Söluskilmálar, breytingar á meðan kóvítis-áætlunin stendur yfir og líklega allt til ársloka 2021 

1) BROTTFARIR: Valferðir ábyrgist EKKI að þær brottfarir sem hér eru taldar upp í ferðáætlun félagsins verði farnar 
og áskilur sér rétt til að fella þær niður fyrirvara- og bótalaust. Fyrirtækið áskilur sér einnig rétt til þess að 
breyta ferðatilhögun viðkomandi ferðar, jafnvel eftir að hún er hafin, ef upp koma boð, bönn eða hindranir af 
einhverju tagi og í versta falli að snúa aftur til Reykjavíkur fyrirvaralaust.  

2) BÓKANIR: Valferðir tekur hvorki við bókunum ferðamanns og né staðfestir slíkt við hann. 
Áhugasamir þátttakendur í skipulögðum ferðum félagsins skulu koma því á framfæri við fyrirtækið, annað 
hvort símleiðis, með SMS-skilaboðum eða tölvupósti og fá þá til baka upplýsingar hvort líklegt sé, (eins og 
staðan er þá, en án ábyrgðar), að ferðin verði farin. Það er síðan á þeirra eigin ábyrgð og kostnað að koma sér 
til landsins og til Reykjavíkur þannig að þeir séu tilbúnir til þess að hefja viðkomandi ferð.  

3) NIÐURFELLING FERÐAR: Valferðir tilkynnir þessum áhugasömu farþegum samstundis, með sömu miðlum, þegar 
ljóst er að ómögulegt muni reynast að hefja viðkomandi ferð. 

4) GREIÐSLUR:  
-  Eingöngu staðgreiðsla Í LOK DAGS hverrar ferðar, hvort sem hún varir lengur eða skemur.  
- Aðeins er tekið við greiðslu í reiðufé, en hvorki debet- né kreditkortum.  

5) KVARTANIR: Skulu bornar fram samstundis við fararstjóra, sem mun gera sitt ítrasta til þess að leysa strax úr 
vandanum, en reynist það ill- eða ómögulegt, þá mun hann fella niður greiðslu viðkomandi fyrir ferð dagsins 
og skal málinu þar með lokið og hvorugur eiga neina kröfu á hinn og lýkur þar með ferð þátttakandans.  

6) GJALDMIÐLAR: eingöngu er tekið við greiðslu í traustum gjaldmiðlum,  
sem teljast nú sem stendur (08/2020):  (getur breyst fyrirvaralaust) 
Íslenskar og norrænar krónur, ISK, NOK, SEK, DKR. 
Svissneskir frankar: CHF, Kínverskt júan: CNY, Rússneskar rúblur: RUB 
(Bitcoin væntanlegt fljótlega) 

7) INNIFALIN ÞJÓNUSTA: Aðeins akstur og leiðsögn, með réttindamanni í báðum þessum greinum, viðkomandi dag 
og stendur ferðin að jafnaði frá kl. 9 árdegis til kl. 17 síðdegis.  

8) EKKI INNIFALIÐ:  
  -GISTING, (félagið getur þó annast bókun á henni ef óskað er, en eingöngu fyrir hönd    viðkomandi 
þátttakanda í ferðinni á hans nafni , en aldrei sínu eigin) 
  -FÆÐI,  (sama fyrirkomulag og varðandi gistinguna)  
  -TRANSFERÐIR: flutningur til eða frá flugvelli. 

9 ) BANNAÐ: Andlitsgrímur, gasgrímur, klútar eða annar slíkur búnaður fyrir andliti. 

10)  BREYTINGAR. Valferðir áskilur sér rétt til breytinga á skilmálum þessum eftir því sem  
rekstraraðstæður ferðaþjónustunnar í landinu versna. 

11)  STAÐFESTING. Þátttakandinn kynnir sér þessa skilmála vandlega og staðfestir samþykki 
sitt á þeim með undirskrift sinni. Vinsamlegast halið niður þessu skjali og sendið það undirritað til baka. 

f.h. Valferða     Þátttakandinn 

_________________    ______________ 
Síðast uppfært: 1.08.2020  


