
                    Generelle Betingelser

BESTILLING / AFBESTILLING

Bestilling af et rejsearrangement hos Prius Hunting IVS (PH) er bindende.

Hvor intet andet fremgår af tilbudsmateriale eller kontrakter, kan afbestilling kun ske efter følgende 
retningslinjer: 

Vores partnere kræver et depositum ved booking, det er derfor ikke muligt at tilbagebetale det 
indbetalte depositum ved afbestilling. Afbestilles rejsen 60 dage eller mindre før afrejse, er hele 
rejsens pris forfalden til betaling. 

Depositum er normalt 20 % af rejsens pris, ekskl. flybilletter - dog minimum kr. 3.000,00

Flybilletter skal betales ved booking, samtidig med depositum. Flybilletter kan ikke afbestilles og 
betaling ej refunderes.

Ved afbestilling 60 dage eller mindre før afrejsedagen, er hele rejsen forfalden til betaling. Dette 
omfatter også mindsteprisen på bestilt vildt til afskydning som og skal betales.

I visse tilfælde er det nødvendigt at booke bestemte revirer fast, hvorved afbestilling er umulig.
Tilsvarende gælder, hvor PH i øvrigt forpligter sig overfor tredjemand for at sikre rejsens 
gennemførelse.
I disse tilfælde fraviges Lov om Pakkerejser § 9, stk. 1, således at afbestilling ikke kan finde sted.
I sådanne tilfælde vil PH bestræbe sig på at begrænse kundens tab ved at afsætte rejsen til anden 
side, men PH kan ikke holdes ansvarlig, dersom dette ikke lykkes. 
I visse tilfælde har de enkelte jagtrevirer strengere afbestillingsbetingelser end PH foreskriver, i 
disse tilfælde vil disse være gældende.

ANSVARSFRASKRIVELSE

PH optræder som agent for jagtrevirer, hoteller, transportselskaber m.v. og kan ikke gøres 
ansvarlig for ændringer, forsinkelser eller andre forhold, som er en følge af vejrlig, aftalebrud, force 
majeure eller andre omstændigheder, som PH ikke har indflydelse på.
I det omfang PH erstatningsansvar ifølge internationale konventioner lovligt kan begrænses finder 
disse ansvarsbegrænsningsregler anvendelse.

FLYSELSKABER 

Flyselskaber har forskellige regler for handling af våben og trofæer. Det er op til den enkelte 
rejsende selv at undersøge vægtbegrænsninger, håndteringsgebyr etc. Det ligger udenfor PH´s 
indflydelse. 
Flere flyselskaber opkræver et gebyr for våbentransport / håndtering – det kan nogle gange 
betales ved booking af flybilletten, andre gange skal det betales i lufthavnen ved indtjekning. 
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Mest almindelig tilladte max bagagevægt er 20 kg. Det er op til den rejsende at undersøge 
flyselskabets regler for bagage. 
Nogle lavpris flyselskaber opkræver gebyr for almindelig bagage (ikke våben) som skal tjekkes ind.

BETALINGSBETINGELSER

Ved bestilling mere end 60 dage før afrejse betales 20% af rejsens pris ved bestilling, dog 
minimum kr. 3.000,00. 
Senest 60 dage før afrejse betales restbeløbet. Ved bestilling mindre end 60 dage før afrejsen 
betales rejsens fulde pris ved bestilling. Flybilletter betales altid ved bestilling af rejsen.
Endelig afregning bl.a. for ikke forudbetalte trofæer m.v. sker efter hjemkomsten, når opgørelsen 
fra reviret/destinationen foreligger. Dette kan variere fra ganske få dage indtil 3 mdr. uanset, om 
der er tale om opkrævning eller tilbagebetaling. Alle betalinger er netto kontant.

FORBEHOLD

Der tages forbehold for prisændringer forårsaget af regeringsindgreb, valutakursudsving, 
devaluering, udefrakommende prisstigninger eller andre forhold, som PH er uden indflydelse på. 
Der tages også forbehold for trykfejl i tilbud / beskrivende materiale og evt. fakturaer.

FORSIKRINGER

Vi henviser til Europæiske Rejseforsikring

Undersøg evt. om din husstandsforsikring indeholder en rejseforsikring som dækker rejsen.

Vær opmærksom på, at der pr. 1. januar 2008 ikke længere er nogen dækning for hjemtransport, i 
det gule sygesikringsbevis fra lande, der ligger udenfor Skandinavien.
Europæiske Rejseforsikring dækker bl.a. sygdom, ulykke, hjemtransport, ansvar, tyveri og 
flyforsinkelse. Denne forsikringsform findes i mange forskellige kombinationer.

Husk at rejseforsikringen skal bestilles samtidig med rejsen.

HELBRED

Mange jagtarrangementer gennemføres under primitive forhold. Det kan være i øde og afsides 
liggende egne og i lande, hvor sundhedsvæsenet er på et relativt lavt niveau. Det er dit eget 
ansvar at sikre, at du kan gennemføre turen. Selvom PH er behjælpelige med oplysninger, er det 
dit eget ansvar at sætte dig ind i, hvilke anbefalinger og krav om vaccinationer m.v., der knytter sig 
til de lande, du skal rejse til.

Angående vaccinationer henviser vi til Udlandsvaccinationen på Statens Serum Institut.

PERSONLIGT ANSVAR - PÅREGNELIG RISIKO

Du skal være opmærksom på, at når du driver jagt i udlandet - så bevæger du dig rundt i natur, der 
er ukendt for dig. Der kan være stejle skrænter, løse sten, alverdens kryb og vekslende vejrforhold. 
Sagt på en anden måde: "Det behøver ikke at være helt ufarligt". Du kan blive udsat for, at vores 
samarbejdspartnere gør dig bekendt med, at det du indleder dig på er på dit eget ansvar - der er 
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en påregnelig risiko for, at der kan ske noget. Nogen af vores samarbejdspartnere vil bede dig 
skrive under på dette - andre vil som vi, gøre dig opmærksom på fakta.
PH kan ikke drages til ansvar for, om du skulle falde ned, komme til skade, få brug for hurtig 
lægehjælp eller lignende. Du påtager dig selv et ansvar for dit eget liv og helbred, som du ikke kan 
forsikre dig imod - og du kan hverken gøre vore samarbejdspartnere eller PH ansvarlig herfor.

JAGTTEGN OG FORSIKRING

Du skal have et gyldigt dansk jagttegn, hvis du vil jage i udlandet. De fleste lande kræver dette, og 
til det danske jagttegn er knyttet en ansvarsforsikring, som dækker forsikringsforhold i forbindelse 
med jagt i hele Europa - men der er ingen forsikringsdækning udenfor Europa.

REKLAMATIONER

Skulle der imod al forventning opstå grundlag for reklamation vedr. jagten, indkvarteringen mv. skal 
det straks meddeles på destinationen og anmeldes skriftligt. Forudsætningen for at få klagen 
behandlet, er at klagen er fremlagt direkte på destinationen, fremlagt skriftligt og underskrevet at 
den rejsende såvel som vores partner. Dette, så der ikke under vores sagsbehandling senere, 
opstår misforståelser. Kontakt samtidig med klagen PH pr. telefon. I de fleste tilfælde afklares 
problemerne straks og rejsen kan gennemføres som forventet.
        

JAGTPROTOKOL

Jagt i Polen afsluttes med udfærdigelse af en jagtprotokol, som underskrives af jægeren. PH 
opfordrer til, at den enkelte jæger overværer opmåling / indvejning af trofæer. Forhold, som ikke er 
anført i protokollen, har PH ingen mulighed for at korrigere eller gøre indsigelse imod. Jægeren 
hæfter med sin underskrift for de informationer, der indgår i protokollen. Skriv evt. jeres 
kommentarer på dansk i protokollen, sproget betyder intet.

TROFÆAFGIFTER

Trofæafgifter under de enkelte lande og arrangementer opgives i forskellige valutaer. 
Dette er udtryk for, hvilken valuta trofæafgiften skal afregnes i, uanset hvordan arrangementet i 
øvrigt afregnes. I de fleste tilfælde hører kun hornene/ tænderne med til trofæet. Hvis du/I ønsker 
at købe skind og/eller kød fra eksempelvis Polen, vil du/I blive afkrævet beløbet af PH. 

TROFÆER / INFØRSEL / FORSENDELSE

Der gælder særlige regler for indførsel af trofæer, kød og skind.
Vi fralægger os ethvert ansvar i forbindelse med hjemtransport af trofæer. Det er jægerens eget 
ansvar at sikre sig, at alle nødvendige tilladelser er tilstede. Vi er naturligvis behjælpelig med 
rådgivning og vejledning. 
PH kan ikke gøres ansvarlige for de aftaler du/I egenhændigt indgår med konservatorer i udlandet 
eller i Danmark - dette gælder såvel for udførelsen af det faglige arbejde som for hjemsendelsen af 
trofæerne. PH er ikke kontraktligt og økonomisk bundet til bestemte konservatorer hvorfor vi ikke 
kan tage ansvaret for evt. fejl, bortkomst, ødelæggelser eller forsinkelser af trofæer.

For at lette kommunikationen, anbefaler vi til enhver tid at anvende et Dansk professionelt 
speditørfirma til at forestå hjemtransporten. 

Side �  af �3 4



OVERDRAGELSE AF REJSEN

Kunden kan overdrage rejsen til enhver der opfylder all nødvendige betingelser for at deltage i 
rejsen. PH skal underrettes om overdragelsen i rimelig tid inden afrejse. Det er en forudsætning for 
overdragelsen, at lokale tilladelser og licenser kan overdrages eller ændres.
Kunderne hæfter solidarisk for betaling af et eventuelt restbeløb og eventuelle omkostninger 
forbundet med overdragelsen.

VÅBENTILLADELSER

Til våben, der kræver tilladelse, skal du have besiddelses- eller flerejertilladelse i Danmark, såfremt 
du ønsker at medbringe våbenet på jagt i udlandet.
Pr. 1. april 1995 skal du besidde et EU våbenpas, til brug ved rejser mellem EU-lande. Eu-
våbenpasset er også velset i lande udenfor Eu, så vi anbefaler altid at bedbringe passet på rejsen.
Nogle Eu-lande kræver foruden EU våbenpasset, en våbentilladelse udstedt fra det pågældende 
land. 

AFBRYDELSE AF OPHOLD

Hvis man af den ene eller anden grund forlader reviret før tiden, vil der ikke finde nogen form for 
tilbagebetaling sted.

TILBAGEBETALING / ANSKUDT VILDT

Det har altid en konsekvens at anskyde et stykke vildt - de enkelte revirers / landes betingelser og 
bestemmelser vil til enhver tid være gældende. Reviret kan kræve fuld betaling for det anskudte 
dyr. 
Vær opmærksom på, at visse revirer ikke betaler tilbage, hvis de skønner, at jægeren har været 
ført til en fair chance. Om han/hun udnytter chancen eller ej er op til den enkelte.
Sagt på en anden måde: Skyder du forbi uden at træffe, anskyder du et stykke vildt, eller har du et 
skudbart stykke vildt stående stille og roligt på acceptabel skudafstand med bredsiden / bladet til - 
en fair chance - din riffel klikker, eller du får dig af den ene eller anden grund ikke taget sammen til 
at afgive skud, kan din jagtfører med rette sige, at du haft en fair chance, men du udnyttede den 
ikke, i så fald vil der ikke finde nogen tilbagebetaling sted. 

HUSK / VIGTIGT

PH arrangerer jagtlige oplevelser og ikke vildt og trofæer. Vejr, vind, din dygtighed som jæger og 
andre uforudsigelige forhold er vigtige faktorer, som er udslagsgivende for din jagtrejses succes.

REJSEGARANTI

PH er registret som medlem i Rejsegarantifonden nr. 2678 

Alle krav mod PH skal behandles efter dansk ret og ved de danske domstole.
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