VIS FERIEVETT:

ADVARER
MOT FERIEKLUBBER

Ikke gå i ferieklubb-fellen i sommer! Forbruker Europa advarer
reisende mot å ta i mot tilbud på medlemskap i ferieklubber.
Hvert år mottar vi henvendelser
fra fortvilte turister som har tegnet
medlemskap i falske og useriøse ferieklubber. Mange får ikke
tjenesten de har kjøpt, og noen
taper store summer.
Selgerne utsetter turister for
aggressive salgsmetoder, gjerne
med servering av alkohol. Ofte er
det vanskelig å løse seg selv fra
avtalen.
UNNGÅ FERIEKLUBB-FELLEN:
1. Ikke ta imot skrapelodd fra selgere!
2. Ikke still opp på salgsmøter!
3. Ikke signer på noe du ikke forstår

Ofte serveres det alkohol på salgsmøtene til ferieklubbene, før man blir bedt om å signere
avtale om medlemskap

DETTE ER EN FERIEKLUBB:
• Som medlem i en ferieklubb tilbys
du reiser med rabatter. Avtalene gir
som regel rett til rabatterte ferier
i mange land, men du får ingen
garantier om ledig kapasitet dit du
ønsker å reise når du vil og til den
prisen som er lovet.
• Selgerne jobber på provisjon og
går svært langt for å få deg til å
underskrive. Det selgeren viser deg
på salgsmøtet gjenspeiler som regel
ikke virkeligheten. Tilbudene fra
selgerne er muntlige utsagn som
ofte ikke blir oppfylt.

• Du har ikke mulighet til å se det
virkelige produktet før du har betalt
hele kjøpesummen. Kontraktene har
ikke angrefrist.
•”Gratisreisene” som tilbys er
ofte alt annet enn gratis. Det påløper
tilleggsgebyrer og andre kostnader.
Prisene på hotell og flyreiser er i
realiteten ikke lavere enn hva det ville
kostet dersom du bestilte
gjennom et vanlig reisebyrå.

gunstige avtalene med fly-, hotellog cruiseselskap som de påstår når
du underskriver kontrakten.
• Om man ikke betaler, sendes
advarsler om inkasso og rettslig
forfølgelse.
• Mange klubber skifter navn eller
går konkurs. Falske ferieklubber
koster europeiske forbrukere
milliarder av kroner hvert år.

• Ved flere tilfeller har det vist seg
at ferieklubbene ikke har inngått de

Les mer om ferieklubber på
forbrukereuropa.no
Kontakt: post@forbrukereuropa.no
eller tlf +47 23 400 500
(man-tor 10-14)
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