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SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 21. august 2013 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 18. oktober 2013 
 
Sagens omstændigheder: Klageren havde et DSB 1’ årskort til 52.000 kr. til ruten Odense – 
København med gyldighed i perioden 20.8.2012 – 20.8.2013. 
 
Den 21. august 2013 anmodede han DSB om udbetaling af pendlerrejsetidsgaranti.  
 
DSB svarede klageren den følgende dag således: ”Årsagen til, at du ikke har modtaget kompensation 
siden august måned 2012, er, at der er tale om et årskort, og her sker evt. udbetaling først, når kortet er 
udløbet, præcis som hvis du havde haft et pendlerkort, der var gyldig fra måned-måned, her bliver evt. 
kompensation også først udbetalt, når kortet er udløbet. 
  
Det er kun kompensation t.o.m. den 20/8 der bliver talt med og ikke resten af august måned. 
  
Kompensationen bliver udbetalt 5 dage efter sidste gyldighedsdag: Derfor kan der ikke kompenseres for 
evt. forsinkelser før dit kort er udløbet. 
  
Du kan følge rettidigheden på din målestrækning, måned for måned 
her: http://www.dsb.dk/kundeservice/efter-rejsen/rejsetidsgaranti/dsb-pendler-
rejsetidsgaranti/kompensation/. 

http://www.dsb.dk/kundeservice/efter-rejsen/rejsetidsgaranti/dsb-pendler-rejsetidsgaranti/kompensation/
http://www.dsb.dk/kundeservice/efter-rejsen/rejsetidsgaranti/dsb-pendler-rejsetidsgaranti/kompensation/


   

Bemærk at de viste tal er vejledende og viser kompensationen fra den første til den sidste dag for hver 
måned. Kort med anden gyldighed vil opnå andre resultater.  
Det er vigtigt at dine informationer er korrekte, så vi har mulighed for at beregne og udbetale kompensa-
tion.  
Husk det er muligt via www.dsb.dk på Rejsetidsgarantiens sider at se din tilmelding via Pendler Login.Her 
kan du følge dine beregnede kompensationer, og ændre i dine data.” 
  

 
Den 3. september 2013 rykkede klageren DSB for kompensationen og opgjorde beløbet således:  
 
”Ifølge fjerntogsdata 3,0% oktober 2012, 1,0% juni 2013 og 1,0% juli 2013, totalt 5,0% for strækningen Kø-
benhavn - Odense, dvs. 5% af 52000 = 2600 kr.” 
 
DSB opgjorde kompensationen den 23. september 2013 således:   
 
”Der var sket en fejl ved beregningen af dit årskort, men den er nu rettet, og kompensationen er på vej. 
 
Beregningen af et årskort foregår ved, at kortet deles op i 30 dages perioder, startende på 1. gyldigheds-
dag d. 20.08.2012, og 30 dage frem. 
Den sidste periode vil så blive på 36 dage, for at få regnestykket til at gå op. 
Dette betyder, at du ikke kan regne med kompensationsprocenterne fra fjerntogsdata, da disse er gæl-

dende for kort gyldige fra den første til den sidste i måneden. 
 
For hver periode der beregnes, findes en 30 dages pris: 52.000/365 = 142,47 kr. 
Denne pris ganges med f.eks. 30 dage = 4.274,10, som rundes op til 4.300 kr. Det sidste kort på 36 
dage = 5.128,92, som rundes ned til 5.100 kr. 

 
Dine kort er beregnet, og du vil modtage følgende kompensationer: 

 
19.10. – 17.11.2012, pris 4.300 kr., Rettidighed 89,7% = 1% i kompensation = 43 kr. 
16.06. – 15.07.2013, pris 4.300 kr., Rettidighed 89,7% = 1% i kompensation = 43 kr. 
16.07. – 20.08.2013, pris 5.100 kr., Rettidighed 89,5% = 1% i kompensation = 51 kr. 
 
De resterende perioder har målene været opfyldt, hvorfor der ikke har været nogen kompensation. 

Vi beklager forsinkelsen af din kompensation, men du skulle gerne modtage den i indeværende uge.” 
 

På baggrund af denne beregning skrev klageren den 25. september 2013 til DSB og anmodede om 
en ny beregning:  
 
”For det første så fremgår det af jeres trafikdata for fjerntog, at jeg i oktober 2012 er berettiget til 3% i 
kompensation, og ikke 1%. Hvor I vælger at dele oktober op således at jeg kun får 1% forstår jeg ikke, og det 
er ikke i overensstemmelse med de retningslinjer I opgiver på jeres hjemmeside. 
 
Mere væsentligt så er den måde i deler kortet op på heller ikke i overensstemmelse med hverken hvad jeg 
blev oplyst om da jeg købte kortet eller det der står i jeres egne regler. Der står:  
 

Hvor meget får jeg? 

Når vi skal vurdere, hvor meget kompensation du er berettiget til, tager vi udgangspunkt i togenes rettidighed og/eller pålidelig-
hed i forhold til det niveau, vi har lovet på den strækning, du er tilmeldt. 
Rettidigheden på en given strækning er den andel af togene, som ankommer indenfor 5.59 minutter efter planlagt ankomst. 
Pålideligheden på en given strækning er den andel af faktiske gennemførte tog i forhold til køreplanen. Det vil sige tog, der ikke 
er blevet aflyst. 
På fjern- og regionaltogsstrækningerne måler vi både på rettidigheden og pålideligheden. På S-togsstrækningerne måler vi 
udelukkende på pålideligheden. 
Når du tilmelder dig ordningen, skal du vælge en målestrækning, der passer bedst til din daglige rejse. 

http://www.dsb.dk/


   

For hver 1% dårligere rettidighed/pålidelighed end det lovede niveau, kompenserer DSB med 1% af prisen på dit togkort. 
 
Som jeg har fremhævet, så skriver I selv at jeg vil blive kompenseret med 1% af prisen på mit togkort, dvs. 
af de 52.000 kr. og ikke af en 12-del af kortets værdi. Da det er disse retningslinjer I selv har opstillet, og 
som har været en del af mine overvejelser, før jeg købte jeres produkt, og en af de vægtige grunde til at jeg 
investerede i et så dyrt produkt i stedet for et månedskort, så forventer jeg derfor også at blive kompense-
ret i overensstemmelse hermed.” 

 
Samme dag besvarede DSB klagerens henvendelse:  
 
”For at gøre beregningen af et årskort så fair som mulig, så deler vi perioderne op. Du har ikke købt et 
kort til et antal måneder, men til 365 dage.  

Kortets startdato er den 20. i en måned, og da det kun er kort på minimum 30 dage som udløser kom-
pensation, deler vi kortet op i 30 dages perioder, med start den 20. august. 
Du kan derfor ikke regne med kompensations procenterne fra fjerntogsdata da de er beregnet fra den 
første til den sidste. 
 

Når vi deler kortet op i perioder, deler vi så også prisen op i de tilsvarende perioder. 
 
Hvis vi gør med et årskort som der står beskrevet på dsb.dk, så beregner vi hele kortets gyldighedstid, 
og kompenserer på den totale pris: 
 
Kort gyldigt 20.08.2012 – 20.08.2013 – rettidighed 91,6%, pålidelighed 99,7% - altså ingen kompensa-
tion.” 

 

Den 17. oktober skrev DSB følgende til klageren:  
 
Kompensationen på et årskort udregnes helt på samme måde som et månedskort, altså i 30-dages perioder 

fra købsdatoen. Derfor er 
kompensationen, hverken større eller mindre end, hvis du havde købt pendlerkort hver måned fra den 20. 

august 2012 til den 20. august 2013. 
Derfor er din udbetalte kompensation på kr. 137 helt korrekt udregnet, og følger de regler som DSB har 

aftalt med Transportministeriet 

omkring Pendler Rejsetidsgarantien. Denne udregningsmodel er til gavn for vores kunder, der ellers i mange 
tilfælde ikke ville være berettiget 

til kompensation, da DSB rettidighed og pålidelighed generelt over længere perioder opfylder kravene fra 
Transportministeriet. 

Jeg beklager, at du oplever, at www.dsb.dk er misvisende i forhold til ovennævnte. Den nævnte kompensa-

tionsprocent er naturligvis på et 
almindeligt månedskort, som er på 30 dage. Såfremt denne tekst skulle tages 100 % for pålydende følgende 

din argumentation, ville du ikke 
være berettiget til kompensation, da man så skulle udregne din kompensation fra 20/8/2012-20/8/2013 i et 

samlet forløb, hvor hverken 
regularitet eller pålidelighed ligger under det af Transportministeriet fastsatte niveau 

 

 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker rejsetidsgarantien opgjort efter kortets værdi på 52.000 kr.og har til støtte her-
for gjort gældende,  
 

At DSB i udregningen af kompensation for forsinkelser ikke har levet op til de regler der er at finde på 
dsb.dk.  
 



   

I modstrid med de regler DSB opstiller på deres hjemmeside, og som er en del af aftalegrundlaget for at han 
købte produktet, udregner DSB ikke kompensationen i forhold til hele kortets pris. Af hjemmesiden fremgår 
det tydeligt at forsinkelser udregnes i 30 dages perioder, og at der kompenseres i forhold til hele kortets 
pris. 

 
 
DSB har i deres svar på hans klage over afgørelsen indrømmet at de ikke følger disse regler 100%, men fin-
der ikke grund til at ændre deres afgørelse. 

DSB anfører at ”DSB har ikke fundet nogen information, hvoraf man kunne få indtryk af, at 
manglende målopfyldelse i en periode på en måned skulle føre til en udbetaling af godtgørel-
se baseret ikke på en måneds pris men på prisen for hele kortets periode, den være sig 40 el-
ler 366 dage. DSB er derfor fortsat af den opfattelse, at den foretagne beregning og udbeta-
ling af rejsetidsgaranti til klageren er korrekt og i overensstemmelse med vilkårene for pend-
lerrejsetidsgaranti.”  

 
 



   

a. DSB henviser til deres hjemmeside for regler og eksempler på beregning. I samt-
lige eksempler er kompensationen beregnet som en procentdel af hele kortets 
pris. I teksten der ledsager eksemplerne er dette også tilfældet. 

b.  
Det fremgår af tidligere, skriftlig kommunikation i sagen, at DSB i sin praksis ikke tager 
reglerne på www.dsb.dk 100% for pålydende. Det må undre at DSB ikke har fundet det re-
levant at informere nævnet herom.  
 
DSB henviser til reglerne som de i dag er beskrevet på www.dsb.dk. DSB har, under sagens 
forløb, ændret væsentligt i teksten på hjemmesiden. DSB ses ikke at have oplyst Anke-
nævnet om, at man efterfølgende har ændret i aftalegrundlaget, endsige hvornår disse 
ændringer har fundet sted. 
 

c. Aftalegrundlaget er naturligvis ikke hjemmesiden som den fremstår i dag, men 
derimod reglerne, som de fremgik af hjemmesiden ved købet. 
 

d. DSB bør derfor dokumentere hvilken tekst, der fremgik på tidspunktet for købet. 
 
 

DSB’s foreslåede kompensation for hans årskort på kr. 133 og udgør 2,56 promille af kor-
tets værdi. Dette er åbenlyst urimeligt og kan ikke være i overensstemmelse med intentio-
nen bag at Transportministeriet har indgået aftale med DSB om kompensation ved mang-
lende rettidighed og pålidelighed. 
Således lød teksten i regelsættet på DSB’s hjemmeside www.dsb.dk/kundeservice/efter-

rejsen/rejsetidsgaranti/dsb-pendler-rejsetidsgaranti/kompensation/ under fanebladet ”hvor meget får 

jeg?”, da købet blev gennemført: 

 
Hvor meget får jeg? 

Når vi skal vurdere, hvor meget kompensation du er berettiget til, tager vi udgangspunkt i toge-

nes rettidighed og/eller pålidelighed i forhold til det niveau, vi har lovet på den strækning, du er 

tilmeldt. 

Rettidigheden på en given strækning er den andel af togene, som ankommer indenfor 5.59 mi-

nutter efter planlagt ankomst. 

Pålideligheden på en given strækning er den andel af faktiske gennemførte tog i forhold til kø-

replanen. Det vil sige tog, der ikke er blevet aflyst. 

På fjern- og regionaltogsstrækningerne måler vi både på rettidigheden og pålideligheden. På 

S-togsstrækningerne måler vi udelukkende på pålideligheden. 

Når du tilmelder dig ordningen, skal du vælge en målestrækning, der passer bedst til din dagli-

ge rejse. 

http://www.dsb.dk/
http://www.dsb.dk/kundeservice/efter-rejsen/rejsetidsgaranti/dsb-pendler-rejsetidsgaranti/kompensation/
http://www.dsb.dk/kundeservice/efter-rejsen/rejsetidsgaranti/dsb-pendler-rejsetidsgaranti/kompensation/


   

For hver 1% dårligere rettidighed/pålidelighed end det lovede niveau, kompenserer DSB 

med 1% af prisen på dit togkort. 

Alene typografi og fremhævning er ændret, da dette er kopi af det, han citerede i sin mail 
til DSB dateret d. 23.09.2013 kl. 13.15. Denne mail er i nævnets besiddelse. Ordlyden er 
uændret og identisk med den, der var på hjemmesiden på købstidspunktet.) 
 
Som DSB fremfører lyder teksten på samme sted på samme hjemmeside nu: 
 
Hvor meget får jeg? 

Når vi skal vurdere, hvor meget kompensation du er berettiget til, tager vi udgangspunkt i toge-

nes rettidighed og/eller pålidelighed i forhold til det niveau, vi har lovet på den strækning, du er 

tilmeldt. 

Rettidigheden på en given strækning er den andel af togene, som ankommer indenfor 5.59 mi-

nutter efter planlagt ankomst. 

Pålideligheden på en given strækning er den andel af faktiske gennemførte tog i forhold til kø-

replanen. Det vil sige tog, der ikke er blevet aflyst. 

På fjern- og regionaltogsstrækningerne måler vi både på rettidigheden og pålideligheden. På 

S-togsstrækningerne måler vi udelukkende på pålideligheden. 

Når du tilmelder dig ordningen, skal du vælge en målestrækning, der passer bedst til din dagli-

ge rejse. 

For hver 1% dårligere rettidighed/pålidelighed end det lovede niveau, kompenserer DSB 

med 1% af prisen på dit togkort udregnet i 30-dages perioder. 

(Igen er alene typografi og fremhævning ændret) 

DSB har således under sagens forløb tilføjet ”udregnet i 30-dages perioder.” 

  
Det vækker den allerstørste undren, at DSB ikke har fundet det relevant at oplyse Ankenævnet om, at 
den tekst, som DSB henviser til i sit svar, er blevet ændret væsentligt undervejs i sagens forløb. Efter 
min opfattelse bør nævnet se bort fra DSB’s svar til nævnet af 18. november, da der refereres til tekst 
som DSB selv har rettet efter købs- og klagetidspunkt. Han fastholder, at på tidspunktet for købet, 
fremgik det af www.dsb.dk at DSB kompenserer for forsinkelser som en procentsats af hele kortets 
værdi, og at disse forsinkelser udregnes på månedsbasis. 
 
For en god ordens skyld er det nødvendigt at gøre opmærksom på at den "matematiske logik", som 
DSB refererer til i deres svar - og som tilsiger at opdelingen af måltallene på månedsbasis ikke gælder 
kort med lang løbetid - aldrig har fremgået af hverken deres hjemmeside eller aftalegrundlaget, og at 
DSB på intet tidspunkt dokumenterer denne påstand. 
 

Indklagede: Fastholder at kompensere 133 kr., og har til støtte herfor gjort gældende,  
 

http://www.dsb.dk/


   

At DSB har opgjort rejsetidsgarantien på bus-tog årskort på følgende måde: Kortets gyldighedspe-
riode er opdelt i 12 perioder, 11 á 30 dage og 1 á 36 dage. Herefter er forsinkelser og aflysninger 
opgjort i procent for hver af disse perioder, og herefter er rejsetidsgarantien opgjort i forhold til en 
beregnet pris for hver af de 12 perioder. 
 
I klagers tilfælde har der efter de opgørelser over forsinkelser og aflysninger, som DSB lægger til 
grund for beregningen af rejsetidsgarantien, ikke været målopfyldelse i tre perioder, 19. oktober til 
17. november 2012, 16. juni til 17. juli 2013 og 16. juli til 20. august 2013. Den beregnede pris for 
hver af de tre perioder er afrundet til nærmeste hele 100 kr., og det bliver til 2 perioder med en 
pris på 4300 kr. og 1 periode med en pris på 5100 kr. I hver af de tre måneder har antallet af for-
sinkede tog været mellem 0 og 1 % større end lovet, og pendlerrejsetidsgarantien er derfor be-
regnet til 1 % af den beregnede kortpris for hver af de tre perioder, kr. 41, 41 og 51. 
 
Dette er efter DSB’s opfattelse en for klager mere favorabel beregningsmetode end den, der be-
skrives i pendlerrejsetidsgarantien. Efter den tages der udgangspunkt i hele kortets løbetid ved 
beregning af pendlerrejsetidsgarantien. Det ville i klagers tilfælde have ført til, at der ikke ville væ-
re udbetalt nogen godtgørelse, fordi rettigheden og pålideligheden var bedre end den, der ville 
føre til udbetaling af rejsetidsgaranti.  
 
Reglerne for beregning af rejsetidsgaranti fremgår her http://www.dsb.dk/kundeservice/efter-
rejsen/rejsetidsgaranti/dsb-pendler-rejsetidsgaranti/kompensation/ med udførlig beskrivelse af 
regler og eksempler på beregning. DSB udgiver også en brochure herom, der kan ses her 
http://www.dsb.dk/global/pdf/brochure/brochurersiden/2012/2012-
okt/pendler%20rejsetidsgaranti%20okt%202012_web.pdf 
 
Fra hjemmesiden skal DSB henvise til følgende uddrag 
Beregning af kompensation (uddrag) 
Det første kort vi beregner for kompensation, er det kort, der er gyldigt ved tilmeldingen. Herefter vil vi lø-

bende beregne dine kort for kompensation. 
Alle registrerede kort bliver beregnet for kompensation 5 dage efter sidste gyldighedsdag. Det gælder også 
for kort med lang løbetid, som fx Bus & Tog Årskort eller Erhvervskort. 
..... 
 

Udbetaling af kompensation (uddrag) 
..... 

Hvis du vil vide, hvordan de enkelte strækninger har levet op til de fastsatte mål, kan du se dette under 
"Hvor meget får jeg?". Opgørelsen er dog alene beregnet inden for den enkelte kalendermåned. Ved bereg-
ningen af kompensation, er det perioden for det enkelte kort der gælder. 
..... 

 
Under beregning af kompensation er det udtrykkeligt anført, at beregningen af godtgørelse sker 5 
dage efter kortets sidste gyldighedsdag.  Og yderligere at ved beregning af kompensation, er det 
det perioden for det enkelte kort, der gælder. Det vil sige, at beregningen bygger ikke på gennem-
snit for en kalendermåned men for det aktuelle korts aktuelle gyldighedsperiode. 
 
DSB har ikke fundet nogen information, hvoraf man kunne få indtryk af, at manglende målopfyl-
delse i en periode på en måned skulle føre til en udbetaling af godtgørelse baseret ikke på en må-
neds pris men på prisen for hele kortets periode, den være sig 40 eller 366 dage. DSB er derfor 
fortsat af den opfattelse, at den foretagne beregning og udbetaling af rejsetidsgaranti til klageren 
er korrekt og i overensstemmelse med vilkårene for pendlerrejsetidsgaranti.  
 

http://www.dsb.dk/kundeservice/efter-rejsen/rejsetidsgaranti/dsb-pendler-rejsetidsgaranti/kompensation/
http://www.dsb.dk/kundeservice/efter-rejsen/rejsetidsgaranti/dsb-pendler-rejsetidsgaranti/kompensation/
http://www.dsb.dk/global/pdf/brochure/brochurersiden/2012/2012-okt/pendler%20rejsetidsgaranti%20okt%202012_web.pdf
http://www.dsb.dk/global/pdf/brochure/brochurersiden/2012/2012-okt/pendler%20rejsetidsgaranti%20okt%202012_web.pdf


   

Det beklages, at DSB’s svar til klager af 17. oktober 2013 ikke er blevet vedhæftet det oprindelige 
svar til Ankenævnet. Det er naturligvis en fejl, men den er dog ikke større end at de samme oplys-
ninger, om end måske i mere summarisk og lidt mindre pædagogisk form, kan genfindes i DSB’s 
svar til klager af 25. september 2013, som var vedlagt det oprindelige svar til Ankenævnet. Ind-
holdet i svaret af 17. oktober 2013 svarer i øvrigt helt til indholdet af det svar, som er givet til An-
kenævnet. 
 
Klager har ret i, at der er ændret i formuleringen af reglerne for beregning af rejsetidsgaranti, men 
i modsætning til klagers opfattelse er det udelukkende sket for at være imødekommende over for 
kunder, der som klager har købt kort med en lang gyldighedsperiode. Som anført i såvel svaret af 
17. oktober som 25. september ville den i de oprindelige beregningsregler anførte beregningsme-
tode have medført, at kunder med kort med en lang gyldighedsperiode med mindre sandsynlighed 
ville være berettiget til rejsetidsgaranti. Derfor har DSB ændret beregningsmetoden, så der for 
kort med lang gyldighedstid sker en opdeling af beregningsperioden. Og når der sker en opdeling 
af beregningsperioden må der med matematisk logik også ske en tilsvarende ændring af bereg-
ningsgrundlaget for udbetaling af rejsetidsgaranti. Beregner man målopfyldelsen for en periode på 
30 dage må udbetaling af rejsetidsgaranti naturligvis også ske på grundlag af en i klagers tilfælde 
fiktiv pris for 30 dage. Det er den ændring, der er gennemført, også i informationen på hjemmesi-
den, fra den gang klager købte sit kort til i dag. Skulle DSB, som klager øjensynligt ønsker, have 
fulgt de regler, der var gældende, da klager købte sit kort, skulle klager ikke have haft udbetalt 
nogen rejsetidsgaranti. En anvendelse af klagers logik ville føre til, at kunder, der køber kort med 
en lang gyldighedstid ville få en langt større kompensation for den samme kvalitetsbrist, end kun-
der, der anvender kort med kort gyldighedstid. Det er selvfølgelig ikke meningen, lige som det 
efter DSB’s opfattelse heller ikke var rimeligt, at kunder, der anvender kort med lang gyldigheds-
tid, ikke skulle have nogen form for godtgørelse. 
 
DSB har valgt at ændre beregningsmetoden til fordel for kunderne og anvendt den mere gunstige 
beregningsmetode, også for de kunder, der har købt kort under det gamle regelsæt. 
 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
Den oprindelige formulering på hjemmesiden da klageren købte årskort: 
 

Hvor meget får jeg? 

Når vi skal vurdere, hvor meget kompensation du er berettiget til, tager vi udgangspunkt i toge-
nes rettidighed og/eller pålidelighed i forhold til det niveau, vi har lovet på den strækning, du er 
tilmeldt. 

Rettidigheden på en given strækning er den andel af togene, som ankommer indenfor 5.59 mi-
nutter efter planlagt ankomst. 

Pålideligheden på en given strækning er den andel af faktiske gennemførte tog i forhold til kø-
replanen. Det vil sige tog, der ikke er blevet aflyst. 

På fjern- og regionaltogsstrækningerne måler vi både på rettidigheden og pålideligheden. På 
S-togsstrækningerne måler vi udelukkende på pålideligheden. 

Når du tilmelder dig ordningen, skal du vælge en målestrækning, der passer bedst til din dagli-
ge rejse. 



   

For hver 1% dårligere rettidighed/pålidelighed end det lovede niveau, kompenserer DSB med 
1% af prisen på dit togkort. 

 
 
Den konkrete sag:  
Således som reglerne for udbetaling af rejsetidsgaranti var formuleret på DSBs hjemmeside på 
tidspunktet for klagerens køb af årskort til 52.000 kr., var en naturlig forståelse heraf efter anke-
nævnets opfattelse, at garantien blev udbetalt på baggrund af kortets samlede gyldighedsperiode 
og samlede pris.  
 
Klageren har således ret i, at han efter den dagældende formulering af rejsetidsgarantien var be-
rettiget til at gå ud fra, at beregningen ville ske efter kortets samlede pris på 52.000 kr., men tilli-
ge på baggrund af gyldighedsperioden på et år og ikke på baggrund af 30 dages perioder.  
 
DSB har oplyst, at hvis der i klagerens sag skulle beregnes rejsetidsgaranti på denne måde – efter 
en samlet periode på 12 måneder - skulle klageren ikke have udbetalt nogen kompensation, fordi 
den samlede rettidighed og pålidelighed ikke oversteg de værdier, som udløser kompensation.  
 
Efter en beregning ved en opdeling af pris og gyldighed i perioder på 30 dage er klageren blevet 
udbetalt 133 kr. i kompensation. 
 
Ankenævnet finder på denne baggrund, at klageren ikke har ret til yderligere kompensation.  
 
Efter udfaldet af klagesagen finder ankenævnet, at ingen af parterne skal betale gebyr for sagens 
behandling i ankenævnet.  
 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
 
Da klageren har fået delvist medhold i principperne for beregning af rejsetidsgarantien, tilbagebe-
tales klagegebyret, jf. vedtægterne § 26, stk. 4. 
 
Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. 
 
Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsan-
læg på www.domstol.dk, www.advokatsamfundet.dk og /eller eget forsikringsselskab om eventuel 
forsikringsretshjælp. 
 
 
På ankenævnets vegne, den 17. juni 2014 

 
Tine Vuust 

Nævnsformand 


