ØDELAGT B
BAGAGE
Kære DAT kkunde,
På vegne aff DAT beklager vi, at din bagage
b
er bleevet ødelagtt under flyrejjsen, du har foretaget med os. Vi
gør opmærkksom på, at DAT ikke dæ
ækker ødelagtt bagage, hvor skaden an
nses for at væ
ære forårsagget af
normal slitaage, såsom riidser og skra
abe mærker, samt tilsmudsning fra an
nden bagagee. Det er vigttigt, at
bagagen er i en sådan fo
orfatning, at den kan tålee stød og tryyk fra anden bagage, og aat den er van
ndtæt. Den
neret pakket..
skal heller ikke være overdimension
Vore samarrbejdspartnere i lufthavnen vil hjælpee dig med at udfylde en skadesrappo
s
ort (Propertyy Irregularity
Report). Deenne skal, sammen med flybillet og bbagagekvittering, sendes til DAT. Vennligst vedhæfft
dokumenteerne samlet i én mail: PIR
R, flybillet, baagagekvitteriing og et bille
ede af den bbeskadigede bagage.
DAT har følggende retnin
ngsgivende rater i situatiooner, hvor man
m antager at bagagenss værdi bliverr forringet.
Disse er 30 % det førstee år, derefterr 10 % pr. år. Totalskadett emballage kompensere
k
es dog maksim
malt med
500,‐ kroner.
DAT er ikke ansvarlig for ødelagte ge
enstande ell er tab af gen
nstande, som
m det ikke er tilladt at me
edbringe
som indcheecket bagage. Dette kan være:
v
skrøbeelige genstan
nde, let fordæ
ærvelige vareer, værdifuld
de
genstande ssåsom bærbare compute
ere, smykkerr, medicin, paas, sikkerhed
dsdokumenteer, kontante
er og nøgler
etc.
Barnevognee, barnesædeer til bil, cykller, fiskestænnger, golfkølller, ski, og andet skrøbe ligt sportsud
dstyr samt
malerier er som udganggspunkt ikke egnet til flyttransport og skal pakkes forsvarligt sååledes, at de
et ikke bliverr
der transportt. DAT dækker kun skadeer på sådan udstyr,
u
hvis det
d er tilstræ
ækkeligt emballeret i
ødelagt und
hård emballage og emb
ballagen er ød
delagt. Vi vil præcisere at
a blød emballage ikke reegnes som tilstrækkelig
emballeringg.
Såfremt derr skulle væree eventuelle spørgsmål, bbeder vi dig tage
t
kontaktte:
DAT
Lufthavnsveej 4
6580 Vamdrup
Danmark

Du kan ogsåå sende en mail
m til klage@
@dat.dk

Med venlig hilsen
DAT

