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AVANMÄLAN VISITAS RESEGARANTI 2022 
 

Ni har under 2021 varit anmälda till Visitas kostnadsfria resegaranti enligt Resegarantilagen.  

 

Om verksamheten upphör eller förutsättningarna beträffande paketerade arrangemang enligt 

Resegarantilagen förändras, måste detta snarast anmälas till Visita.  

 

Nedanstående företag/organisation önskar att avanmäla följande arbetsställen från Visitas kostnadsfria 

resegaranti 2022. 

 

Fyll i en avanmälningsblankett per hotell/anläggning som ska avanmälas 

Huvudman (företag/ organisation enligt registreringsbevis) 

 

 

Organisationsnummer 

Arbetsställets namn (hotell/anläggning) 

 

 

Postort 

 

Orsak till avanmälan (kryssa): 

 

□ Vi ställer egen säkerhet direkt hos Kammarkollegiet för våra paketerade arrangemang som kan 

omfattas av Resegarantilagen och behöver därför inte Visitas resegaranti 

□ Vi har upphört med att leverera/marknadsföra paketerade arrangemang som kan omfattas av 

Resegarantilagens bestämmelser 

□ Annan (ange orsak): ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Se sida 2 för ytterligare information. Mer information om resegarantilagen finns på www.kammarkollegiet.se  

 

Vid frågor kontakta Teresa Nyström resegaranti@visita.se 08-762 74 26 

 

Avanmälan skickas till:  

E-post resegaranti@visita.se  Post: Visita, Att Resegaranti, Box 3546, 103 69 Stockholm   

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift behörig firmatecknare 
 

 

Namnförtydligande 

Telefonnummer 
 

 

E-post 

http://www.visita.se/integritetsskydd
http://www.kammarkollegiet.se/
mailto:resegaranti@visita.se
mailto:resegaranti@visita.se
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FÖRKLARINGAR till resegaranti 2022 

 

AVANMÄLAN 

 
Arbetsställen som inte längre behöver omfattas av Visitas resegaranti 2022, t ex. för att man slutat att 

sälja/marknadsföra garantipliktiga paketarrangemang eller sammanlänkade arrangemang, måste avanmäla detta 

genom att fylla i och skicka in blanketten Avanmälan Visitas resegaranti 2022.  

 

 

RESEGARANTILAGEN 
Resegarantilagen har till syfte att ge konsumenter skydd mot förluster när paketerbjudandet de 

köpt/beställt ställs in eller avbryts, t ex vid insolvens eller konkurs. 

 

Den som är arrangör och/eller återförsäljare av paketarrangemang eller sammanlänkade researrangemang måste 

anmäla sin verksamhet till Kammarkollegiet och ordna med en resegaranti. Ett paketarrangemang består av minst 

två av följande tjänster:  

 

1) Passagerartransport 2) Inkvartering 3) Turisttjänst 4) Uthyrning av bil eller av motorcykel som kräver körkort med 

behörigheten A. 

 

Ett paketarrangemang kan alltså bestå av Passagerartransport och Inkvartering t.ex. flygbiljett och hotellövernattning 

eller Inkvartering och turisttjänst, t ex hotellövernattning kombinerad med teaterbiljett, liftkort, greenfee. Lagen 

gäller även om de olika tjänsterna som ingår i erbjudandet ska betalas var för sig.  

 

För att erbjudandet ska räknas som paketarrangemang ska det vara i mer än 24 timmar. 

 

Sammanlänkade researrangemang är när resenären erbjuds av en näringsidkare att köpa flera tjänster från andra 

näringsidkare separat. Exempelvis köp av hotellnätter via ett avtal, teaterbiljetter via ett annat och utflykter via ett 

tredje. I exemplet är det den första arrangören, hotellet, som underlättar de andra köpen och därför är skyldigt att 

ordna med resegaranti för sin del av arrangemanget. 

 

Läs mer om reglerna för resegaranti på Kammarkollegiets webbsida www.kammarkollegiet.se  

 

 

VISITAS KOSTNADSFRIA RESEGARANTI 

Visitas resegaranti - förutsättningar och begränsningar  
 

Visitas resegaranti omfattar de arbetsställen som har anmält sig via visita.se/resegaranti eller av Visita 

tillhandahållen blankett. Anmälan måste göras årligen. 

 

Visitas resegaranti omfattar endast arbetsställen som levererar/marknadsför paketarrangemang som består av 

kombinationen logi + turisttjänst samt eventuell kortare transfer till och från turisttjänsten inom Sverige. 

 

Vistas resegaranti gäller inte för paketarrangemang där passagerartransport (utöver kortare transfer) ingår i 

erbjudandet eller i det sammanlänkade researrangemanget. Kontakta i sådant fall Kammarkollegiet, se 

www.kammarkollegiet.se 

 

Visitas resegaranti gäller endast för medlemmar vars omsättning rörande paketerbjudanden uppgår till maximalt 

tre miljoner kr per månad inklusive moms. Kontakta Kammarkollegiet om omsättningen överstiger detta belopp.  

 

 
 

Mer information om Resegarantilagen finns på www.kammarkollegiet.se 
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