Eurotravel Sports ändrar inte felaktiga annonser medvetet?
F?r ett par veckor sedan skulle jag och tv? v?nner boka en fotbollsresa, som inneh?ll flygresa, hotell och matchbiljetter. Eurotravelsports.se heter
hemsidan vi t?nkte k?pa resan av. Vi har haft lite e-mailkontakt med f?retaget ang?ende om vart vi kan f? platser p? arenan. Vi har ?ven haft lite
telefonkontakt, och fredagen den 5 november kom vi muntligen ?verens om en resa till Liverpool. Resedatum skulle vara den 14 januari 2011 och
hemresa den 16 januari. Matchen skulle enligt informationen p? deras hemsida vara den 15 januari. Villkoren p? hemsidan lyder att bokad resa g?ller,
och skulle flyg, hotell eller match ?ndras st?r inte resebolaget f?r detta. Dagen efter att vi har bokat resan, l?rdag 6 november, uppt?cker vi att
matchen inte alls spelas den 15 januari 2011 utan den 16 januari 2011. Vi tog kontakt med resebolaget, och de skulle hj?lpa oss med att f? s? billigt
flyg och hotell som m?jligt f?r att kunna genomf?ra resan. Agenturen tyckte s?klart att det var otur, men eftersom att matchen enligt han hade ?ndrats
p? l?rdagen s? kunde han inget g?ra. Lite senare p? l?rdagen uppt?cker vi att det l?ngt tidigare har annonserats p? Liverpools officiella hemsida att
matchen blivit flyttad. Vi h?r av oss till agenturen igen, och ber?ttar detta, f?r d? tycker vi att vi sk?ligen kan avboka resan. Eftersom att det annonsen
sade, fanns inte. Denne Magnus p? Eurotravelsports blir uppriktigt uppr?rd n?r jag talar om f?r honom att matchen blivit flyttad innan vi bokade, och
jag blir t.o.m. kallad f?r idiot eftersom att jag enligt honom p?st?r att Eurotravelsports g?r detta med mening endast d? f?r att tj?na mer pengar p? extra
flyg- och hotellbokningar. Hur som haver s?ger vi till Eurosportstravel att vi inte ?r intresserade l?ngre och att det inte blir n?gon aff?r. Jag po?ngterar
att vi inte har f?tt n?gon skriftlig bekr?ftelse och att vi inte har n?gra pengar. Magnus har sedan detta gjort n?gra tafatta f?rs?k att tvinga oss att betala,
vilket vi har v?grat. Han har dessutom hotat att dra detta l?ngre. Enligt paketreselagen kr?vs det fr?n agenturen en skriftlig bekr?ftelse och en
handpenning f?r att avtalet ska g?lla. Paketreselagen s?ger ocks?; "Researrang?ren kan inte komma ifr?n sitt ansvar enligt lagen genom att ta in en
s? kallad friskrivningsklausul i avtalet. " Vilket agenturer tydligt g?r, och jag h?vdar det ?r olagligt. Jag v?gar t.o.m. p?st? att f?retagen med syftet att
utnyttja sina kunder, inte ?ndrar p? annonserna d? en match?ndring skulle ske. Fortfarande idag st?r det p? hemsidan att Liverpool - Everton kommer
att spelas 15 januari 2011, trots att den spelas den 16 januari 2011. Att en match f?r ?ndrat datum ?r ganska ovanligt men l?ngt ifr?n s?llsynt. Jag kan
t?nka mig att f?retaget har gjort p? detta s?tt en l?ngre tid, och dessutom ljuger de f?r konsumenterna.
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