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1. Esiteks võtke ühendust lennuettevõtjaga; piiratud
liikumisvõimega isikutega seonduvate probleemide korral
pöörduge lennujaama poole.
2. Võtke oma kaebus lühidalt kokku: ärge unustage lisada
kuupäevi, broneerimisviiteid, nende isikute andmeid, kellega
ehk rääkisite, ja kõigi vajalike dokumentide koopiaid.
3. Hoidke kindlasti alles oma dokumentide koopiad ning laske
asja mõistliku perioodi vältel uurida.
Kui te pole nende vastusega rahul, võite esitada kaebuse mõnele
riiklikule täitevasutusele, kelle leiate selle brošüüri viimaselt
lehelt. Kui võimalik, peaksite kaebuse esitama selles riigis,
kus juhtum aset leidis.

RIIKLIKUD TÄITEVASUTUSED
Austria
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und
Technologie
Tel.: +43 17116265/9204
www.bmvit.gv.at
Belgia
SPF Mobilité et Transports,
Denied Boarding Authority
Tel.: +32 (0)2 277 44 00
www.mobilit.belgium.be
Bulgaaria
Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
Tel.: +359 29371047
www.caa.bg
Eesti
Tarbijakaitseamet
Tel.: +372 6201700
www.tka.riik.ee
Hispaania
Agencia Estatal de Seguridad Aérea
Tel.: +34 913968210
www.seguridadaerea.es
Holland
Inspectie Leefomgeving en Transport
Tel.: +31 884890000
www.ilent.nl
Horvaatia
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
Tel.: +385 12369300
www.ccaa.hr
Iirimaa
Commission for Aviation Regulation
Tel.: +353 16611700
www.aviationreg.ie
Itaalia
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
Tel.: +39 06445961
www.enac.gov.it
Kreeka
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Tel.: +30 2108916150
www.hcaa.gr

Lisateave:
külastage veebilehte
europa.eu/youreurope/travel, laadige alla reisija
õiguste mobiilirakendus või helistage teabeteenistuse
Europe Direct numbril 00 800 6 7 8 9 10 11*.
Lisaks aitavad teid Euroopa tarbijakeskused:
ec.europa.eu/consumers/ecc/
* teatud sideoperaatorid võivad keelata juurdepääsu
00 800 numbritele või neile helistamise eest tasu võtta.

Malta
Malta Competition and Consumer Aﬀairs Authority
Tel.: +356 23952000
www.consumer.gov.mt
Poola
Komisja Ochrony Praw Pasażerów
Tel.: +48 (22)5207484
www.ulc.gov.pl
Portugal
Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC)
Tel.: +351 (21)8423500
www.inac.pt
Prantsusmaa
Direction générale de l‘aviation civile (DGAC),
Mission du Droit des passagers
Tel.: +33 158093845
www.developpement-durable.gouv.fr
Rootsi
Allmänna reklamationsnämnden
Tel.: +46 850886000
www.arn.se
Rumeenia
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
Tel.: +40 213121275
www.anpc.ro
Saksamaa
LuW fahrt-Bundesamt (LBA)
Tel.: +49 5312355115
www.lba.de
Slovakkia
Slovenská obchodná inšpekcia
Tel.: +421 258272103
+421 258272140
www.soi.sk
Sloveenia
Agencija za civilno letalstvo
Tel.: +386 (0)12666600
www.caa.si

Teie

Soome
Kuluttajariitalautakunta
Tel.: +358 295665200
www.kuluttajariita.ﬁ

Küpros
Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
Tel.: +357 22404119
www.mcw.gov.cy/dca

Suurbritannia
Civil Aviation Authority,
Passenger Complaints Unit
Tel.: +44 2074536888
www.caa.co.uk

Läti
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC)
Tel.: +371 67388624
www.ptac.gov.lv

Taani
Traﬁ kstyrelsen
Tel.: +45 72218800
www.traﬁ kstyrelsen.dk

Leedu
Civilinės aviacijos administracija
Tel.: +370 52739038
www.caa.lt

Tšehhi Vabariik
Úřad pro civilní letectví
Tel.: +420 225422726
www.caa.cz

Luksemburg
Ministère de l’Économie et du Commerce extérieur
Tel.: +352 24784112
www.eco.public.lu

Ungari
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Tel.: +36 14594800
www.nfh.hu

Käesolev brošüür on oma olemuselt teavituslik. Vaidluse korral peaksid kõik õiguslikud nõuded või
meetmed põhinema ainult asjakohastel õiguslikel tekstidel. Need leiate Euroopa Liidu Teatajast.
Trükise avaldaja: Euroopa Komisjon, liikuvuse ja transpordi peadirektoraat, B-1049 Brüssel.

reisijaIsland, Norra ja Šveits on määranud riikliku täitevasutuse.

MIDA TEHA, KUI TEILE TUNDUB, ET TEIE REISIJAÕIGUSI
ON RIKUTUD?

õigused
on käepärast

Lennureisijate
õigused
MIDA PEATE TEADMA
Liikuvus ja
transport
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ümberbroneerimist hilisemale reisile teile sobival ajal. Teise
võimalusena tuleks teile pakkuda piletihinna tagasimaksmist ja,
kui see on asjakohane, esimesel võimalusel tasuta tagasireisi
teie reisi algpunkti (see kohaldub ka siis, kui reisi väljumine
hilineb pikalt, üle viie tunni).

Teid jäeti reisilt maha?
Reis tühistati?
Pikaajaline hilinemine?
Pagas kadunud?
Kui reisite lennukiga, kaitseb Euroopa Liit teie õigust reisida
ohutult ja mugavalt. Selle tulemusena naudivad reisijad
usaldusväärsemaid ja kvaliteetsemaid lennureise.

MITTEDISKRIMINEERIMINE
Pileti ostmisel või reisi ajal olete kaitstud kodakondsusel,
asukohal või puudel põhineva diskrimineerimise eest.

PUUDEGA ISIKUD JA PIIRATUD LIIKUMISVÕIMEGA
ISIKUD
Puudega reisijaid ja piiratud liikumisvõimega reisijaid ei või
diskrimineerida ei broneerimisel ega pardaleminekul. Vedajad või
nende esindajad võivad erandeid teha üksnes lennuki või selle
uste suurusest tingitud füüsilistel põhjustel, mis teevad
transportimise võimatuks, või transpordi ohutuse tagamiseks.
Kui teid jäetakse neil põhjustel reisilt maha, on teil õigus kas
tagasimaksele või transpordile sihtkohta. Vedaja võib nõuda,
et teiega oleks kaasas teid vajaduse korral abistav tugiisik.
Sellisel juhul soovitab komisjon pakkuda vastavat istekohta kas
tasuta või märkimisväärse allahindlusega.
Teil on õigus tasuta abile lennu ajal ning pardaleminekul või
mahatulekul kõigis ELi lennujaamades. Võimaluse korral soovitame
teil teavitada lennujaama oma vajadustest (nt sellest, et juhtkoer
peab reisima koos teiega) vähemalt 48 tundi enne reisi väljumist.
Kui olukorrast eelnevalt ette ei teatatud, peaksid abistajad
tegema vajaliku abi osutamiseks kõik mõistlikud pingutused.

ÕIGUS TEABELE
ELi lennujaamadest väljuvatele lendudele piletit ostes tuleb teid
teavitada kõigist kohalduvatest tingimustest. Lõpphind peaks
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Kui olete tagasimakse vastu võtnud, pole lennuettevõte
kohustatud enam teie eest hoolitsema.

HÜVITIS

olema alati välja toodud ning jagatud üksikelementideks, mis
hõlmaksid piletihinda ja kõiki kohalduvaid makse, tasusid või
kulusid, mis on piletihinna avaldamise hetkel vältimatud ja
ettenähtavad. Valikulisi elemente tuleks pakkuda soovi korral
valimise põhimõttel.
Lennuettevõtjad peavad teid teavitama teie õigustest nii reisi
väljumisel kui ka selle asjakohastes etappides.

Teil võib olla õigus 125–600 euro suurusele hüvitisele,
mille summa sõltub teie lennu pikkusest ning sihtkohta
jõudmise hilinemise kestusest.
Teil pole hüvitisele õigust ainult siis, kui teid teavitati lennu
tühistamisest vähemalt 14 päeva ette, kui transport sihtkohta
tagas algsete reisiaegadega ligilähedased ajad või kui
lennuettevõtja suudab tõestada, et tühistamise põhjuseks olid
erakorralised asjaolud.

VASTUTUS REISIJATE JA PAGASI EEST
Teid tuleb eelnevalt teavitada sellest, milline lennuettevõtja teie
lennu teostab. Ohtlike lennuettevõtjate tegutsemine on ELis
keelatud.

ABI REISIST MAHAJÄTMISE NING SELLE HILINEMISE
VÕI TÜHISTAMISE KORRAL
Teil võib olla õigus abile (näiteks suupistetele ja karastusjookidele,
sidevahenditele, majutusele (vajaduse korral) ning transpordile
majutuskohta ja majutuskohast tagasi), kui teid jäetakse reisist
maha või kui teie lend tühistatakse lühikese etteteatamisega.
Pikaajalise hilinemise korral pakutakse teile abi pärast:
→ kahte või enamat tundi, kui lennu pikkus on 1 500 km või vähem;
→ kolme või enamat tundi pikematel lendudel Euroopa Liidu piires
või muudel lendudel, mille pikkus jääb vahemikku 1 500–3 500 km;
→ nelja või enamat tundi lendudel, mille pikkus on üle 3 500 km
väljaspool Euroopa Liitu.

Teatud kriteeriume ja piiranguid arvestades vastutavad
lennuettevõtjaid õnnetusest tingitud vigastuse või surma korral.
Lisaks võib teil olla õigus hüvitisele pagasi (sh liikumisvahendi)
kaotsimineku, hilinemise või kahjustumise korral.
Peate esitama lennuettevõtjale nõude seitsme päeva jooksul
pärast oma pagasi kättesaamist, kui see on kahjustunud,
ja 21 päeva jooksul, kui see hilines.

TRANSPORT SIHTKOHTA VÕI TAGASIMAKSE REISIST
MAHAJÄTMISE VÕI SELLE TÜHISTAMISE KORRAL
Reisist mahajätmise või selle tühistamise korral saate valida
sihtkohta transportimise ja piletihinna tagasimaksmise vahel.
Teile tuleks pakkuda tasuta transportimist teie sihtkohta
esimesel võimalusel ja võrdväärsetel transporditingimustel või
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ümberbroneerimist hilisemale reisile teile sobival ajal. Teise
võimalusena tuleks teile pakkuda piletihinna tagasimaksmist ja,
kui see on asjakohane, esimesel võimalusel tasuta tagasireisi
teie reisi algpunkti (see kohaldub ka siis, kui reisi väljumine
hilineb pikalt, üle viie tunni).

Teid jäeti reisilt maha?
Reis tühistati?
Pikaajaline hilinemine?
Pagas kadunud?
Kui reisite lennukiga, kaitseb Euroopa Liit teie õigust reisida
ohutult ja mugavalt. Selle tulemusena naudivad reisijad
usaldusväärsemaid ja kvaliteetsemaid lennureise.

MITTEDISKRIMINEERIMINE
Pileti ostmisel või reisi ajal olete kaitstud kodakondsusel,
asukohal või puudel põhineva diskrimineerimise eest.

PUUDEGA ISIKUD JA PIIRATUD LIIKUMISVÕIMEGA
ISIKUD
Puudega reisijaid ja piiratud liikumisvõimega reisijaid ei või
diskrimineerida ei broneerimisel ega pardaleminekul. Vedajad või
nende esindajad võivad erandeid teha üksnes lennuki või selle
uste suurusest tingitud füüsilistel põhjustel, mis teevad
transportimise võimatuks, või transpordi ohutuse tagamiseks.
Kui teid jäetakse neil põhjustel reisilt maha, on teil õigus kas
tagasimaksele või transpordile sihtkohta. Vedaja võib nõuda,
et teiega oleks kaasas teid vajaduse korral abistav tugiisik.
Sellisel juhul soovitab komisjon pakkuda vastavat istekohta kas
tasuta või märkimisväärse allahindlusega.
Teil on õigus tasuta abile lennu ajal ning pardaleminekul või
mahatulekul kõigis ELi lennujaamades. Võimaluse korral soovitame
teil teavitada lennujaama oma vajadustest (nt sellest, et juhtkoer
peab reisima koos teiega) vähemalt 48 tundi enne reisi väljumist.
Kui olukorrast eelnevalt ette ei teatatud, peaksid abistajad
tegema vajaliku abi osutamiseks kõik mõistlikud pingutused.

ÕIGUS TEABELE
ELi lennujaamadest väljuvatele lendudele piletit ostes tuleb teid
teavitada kõigist kohalduvatest tingimustest. Lõpphind peaks
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Kui olete tagasimakse vastu võtnud, pole lennuettevõte
kohustatud enam teie eest hoolitsema.

HÜVITIS

olema alati välja toodud ning jagatud üksikelementideks, mis
hõlmaksid piletihinda ja kõiki kohalduvaid makse, tasusid või
kulusid, mis on piletihinna avaldamise hetkel vältimatud ja
ettenähtavad. Valikulisi elemente tuleks pakkuda soovi korral
valimise põhimõttel.
Lennuettevõtjad peavad teid teavitama teie õigustest nii reisi
väljumisel kui ka selle asjakohastes etappides.

Teil võib olla õigus 125–600 euro suurusele hüvitisele,
mille summa sõltub teie lennu pikkusest ning sihtkohta
jõudmise hilinemise kestusest.
Teil pole hüvitisele õigust ainult siis, kui teid teavitati lennu
tühistamisest vähemalt 14 päeva ette, kui transport sihtkohta
tagas algsete reisiaegadega ligilähedased ajad või kui
lennuettevõtja suudab tõestada, et tühistamise põhjuseks olid
erakorralised asjaolud.

VASTUTUS REISIJATE JA PAGASI EEST
Teid tuleb eelnevalt teavitada sellest, milline lennuettevõtja teie
lennu teostab. Ohtlike lennuettevõtjate tegutsemine on ELis
keelatud.

ABI REISIST MAHAJÄTMISE NING SELLE HILINEMISE
VÕI TÜHISTAMISE KORRAL
Teil võib olla õigus abile (näiteks suupistetele ja karastusjookidele,
sidevahenditele, majutusele (vajaduse korral) ning transpordile
majutuskohta ja majutuskohast tagasi), kui teid jäetakse reisist
maha või kui teie lend tühistatakse lühikese etteteatamisega.
Pikaajalise hilinemise korral pakutakse teile abi pärast:
→ kahte või enamat tundi, kui lennu pikkus on 1 500 km või vähem;
→ kolme või enamat tundi pikematel lendudel Euroopa Liidu piires
või muudel lendudel, mille pikkus jääb vahemikku 1 500–3 500 km;
→ nelja või enamat tundi lendudel, mille pikkus on üle 3 500 km
väljaspool Euroopa Liitu.

Teatud kriteeriume ja piiranguid arvestades vastutavad
lennuettevõtjaid õnnetusest tingitud vigastuse või surma korral.
Lisaks võib teil olla õigus hüvitisele pagasi (sh liikumisvahendi)
kaotsimineku, hilinemise või kahjustumise korral.
Peate esitama lennuettevõtjale nõude seitsme päeva jooksul
pärast oma pagasi kättesaamist, kui see on kahjustunud,
ja 21 päeva jooksul, kui see hilines.

TRANSPORT SIHTKOHTA VÕI TAGASIMAKSE REISIST
MAHAJÄTMISE VÕI SELLE TÜHISTAMISE KORRAL
Reisist mahajätmise või selle tühistamise korral saate valida
sihtkohta transportimise ja piletihinna tagasimaksmise vahel.
Teile tuleks pakkuda tasuta transportimist teie sihtkohta
esimesel võimalusel ja võrdväärsetel transporditingimustel või
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ümberbroneerimist hilisemale reisile teile sobival ajal. Teise
võimalusena tuleks teile pakkuda piletihinna tagasimaksmist ja,
kui see on asjakohane, esimesel võimalusel tasuta tagasireisi
teie reisi algpunkti (see kohaldub ka siis, kui reisi väljumine
hilineb pikalt, üle viie tunni).

Teid jäeti reisilt maha?
Reis tühistati?
Pikaajaline hilinemine?
Pagas kadunud?
Kui reisite lennukiga, kaitseb Euroopa Liit teie õigust reisida
ohutult ja mugavalt. Selle tulemusena naudivad reisijad
usaldusväärsemaid ja kvaliteetsemaid lennureise.

MITTEDISKRIMINEERIMINE
Pileti ostmisel või reisi ajal olete kaitstud kodakondsusel,
asukohal või puudel põhineva diskrimineerimise eest.

PUUDEGA ISIKUD JA PIIRATUD LIIKUMISVÕIMEGA
ISIKUD
Puudega reisijaid ja piiratud liikumisvõimega reisijaid ei või
diskrimineerida ei broneerimisel ega pardaleminekul. Vedajad või
nende esindajad võivad erandeid teha üksnes lennuki või selle
uste suurusest tingitud füüsilistel põhjustel, mis teevad
transportimise võimatuks, või transpordi ohutuse tagamiseks.
Kui teid jäetakse neil põhjustel reisilt maha, on teil õigus kas
tagasimaksele või transpordile sihtkohta. Vedaja võib nõuda,
et teiega oleks kaasas teid vajaduse korral abistav tugiisik.
Sellisel juhul soovitab komisjon pakkuda vastavat istekohta kas
tasuta või märkimisväärse allahindlusega.
Teil on õigus tasuta abile lennu ajal ning pardaleminekul või
mahatulekul kõigis ELi lennujaamades. Võimaluse korral soovitame
teil teavitada lennujaama oma vajadustest (nt sellest, et juhtkoer
peab reisima koos teiega) vähemalt 48 tundi enne reisi väljumist.
Kui olukorrast eelnevalt ette ei teatatud, peaksid abistajad
tegema vajaliku abi osutamiseks kõik mõistlikud pingutused.

ÕIGUS TEABELE
ELi lennujaamadest väljuvatele lendudele piletit ostes tuleb teid
teavitada kõigist kohalduvatest tingimustest. Lõpphind peaks

141202_ET_Passengers_Rights_Leaflet_air_hw.indd 2

Seite 4
(Innenseite) 97 mm

Kui olete tagasimakse vastu võtnud, pole lennuettevõte
kohustatud enam teie eest hoolitsema.

HÜVITIS

olema alati välja toodud ning jagatud üksikelementideks, mis
hõlmaksid piletihinda ja kõiki kohalduvaid makse, tasusid või
kulusid, mis on piletihinna avaldamise hetkel vältimatud ja
ettenähtavad. Valikulisi elemente tuleks pakkuda soovi korral
valimise põhimõttel.
Lennuettevõtjad peavad teid teavitama teie õigustest nii reisi
väljumisel kui ka selle asjakohastes etappides.

Teil võib olla õigus 125–600 euro suurusele hüvitisele,
mille summa sõltub teie lennu pikkusest ning sihtkohta
jõudmise hilinemise kestusest.
Teil pole hüvitisele õigust ainult siis, kui teid teavitati lennu
tühistamisest vähemalt 14 päeva ette, kui transport sihtkohta
tagas algsete reisiaegadega ligilähedased ajad või kui
lennuettevõtja suudab tõestada, et tühistamise põhjuseks olid
erakorralised asjaolud.

VASTUTUS REISIJATE JA PAGASI EEST
Teid tuleb eelnevalt teavitada sellest, milline lennuettevõtja teie
lennu teostab. Ohtlike lennuettevõtjate tegutsemine on ELis
keelatud.

ABI REISIST MAHAJÄTMISE NING SELLE HILINEMISE
VÕI TÜHISTAMISE KORRAL
Teil võib olla õigus abile (näiteks suupistetele ja karastusjookidele,
sidevahenditele, majutusele (vajaduse korral) ning transpordile
majutuskohta ja majutuskohast tagasi), kui teid jäetakse reisist
maha või kui teie lend tühistatakse lühikese etteteatamisega.
Pikaajalise hilinemise korral pakutakse teile abi pärast:
→ kahte või enamat tundi, kui lennu pikkus on 1 500 km või vähem;
→ kolme või enamat tundi pikematel lendudel Euroopa Liidu piires
või muudel lendudel, mille pikkus jääb vahemikku 1 500–3 500 km;
→ nelja või enamat tundi lendudel, mille pikkus on üle 3 500 km
väljaspool Euroopa Liitu.

Teatud kriteeriume ja piiranguid arvestades vastutavad
lennuettevõtjaid õnnetusest tingitud vigastuse või surma korral.
Lisaks võib teil olla õigus hüvitisele pagasi (sh liikumisvahendi)
kaotsimineku, hilinemise või kahjustumise korral.
Peate esitama lennuettevõtjale nõude seitsme päeva jooksul
pärast oma pagasi kättesaamist, kui see on kahjustunud,
ja 21 päeva jooksul, kui see hilines.

TRANSPORT SIHTKOHTA VÕI TAGASIMAKSE REISIST
MAHAJÄTMISE VÕI SELLE TÜHISTAMISE KORRAL
Reisist mahajätmise või selle tühistamise korral saate valida
sihtkohta transportimise ja piletihinna tagasimaksmise vahel.
Teile tuleks pakkuda tasuta transportimist teie sihtkohta
esimesel võimalusel ja võrdväärsetel transporditingimustel või
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1. Esiteks võtke ühendust lennuettevõtjaga; piiratud
liikumisvõimega isikutega seonduvate probleemide korral
pöörduge lennujaama poole.
2. Võtke oma kaebus lühidalt kokku: ärge unustage lisada
kuupäevi, broneerimisviiteid, nende isikute andmeid, kellega
ehk rääkisite, ja kõigi vajalike dokumentide koopiaid.
3. Hoidke kindlasti alles oma dokumentide koopiad ning laske
asja mõistliku perioodi vältel uurida.
Kui te pole nende vastusega rahul, võite esitada kaebuse mõnele
riiklikule täitevasutusele, kelle leiate selle brošüüri viimaselt
lehelt. Kui võimalik, peaksite kaebuse esitama selles riigis,
kus juhtum aset leidis.

RIIKLIKUD TÄITEVASUTUSED
Austria
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und
Technologie
Tel.: +43 17116265/9204
www.bmvit.gv.at
Belgia
SPF Mobilité et Transports,
Denied Boarding Authority
Tel.: +32 (0)2 277 44 00
www.mobilit.belgium.be
Bulgaaria
Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
Tel.: +359 29371047
www.caa.bg
Eesti
Tarbijakaitseamet
Tel.: +372 6201700
www.tka.riik.ee
Hispaania
Agencia Estatal de Seguridad Aérea
Tel.: +34 913968210
www.seguridadaerea.es
Holland
Inspectie Leefomgeving en Transport
Tel.: +31 884890000
www.ilent.nl
Horvaatia
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
Tel.: +385 12369300
www.ccaa.hr
Iirimaa
Commission for Aviation Regulation
Tel.: +353 16611700
www.aviationreg.ie
Itaalia
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
Tel.: +39 06445961
www.enac.gov.it
Kreeka
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Tel.: +30 2108916150
www.hcaa.gr

Lisateave:
külastage veebilehte
europa.eu/youreurope/travel, laadige alla reisija
õiguste mobiilirakendus või helistage teabeteenistuse
Europe Direct numbril 00 800 6 7 8 9 10 11*.
Lisaks aitavad teid Euroopa tarbijakeskused:
ec.europa.eu/consumers/ecc/
* teatud sideoperaatorid võivad keelata juurdepääsu
00 800 numbritele või neile helistamise eest tasu võtta.

Malta
Malta Competition and Consumer Aﬀairs Authority
Tel.: +356 23952000
www.consumer.gov.mt
Poola
Komisja Ochrony Praw Pasażerów
Tel.: +48 (22)5207484
www.ulc.gov.pl
Portugal
Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC)
Tel.: +351 (21)8423500
www.inac.pt
Prantsusmaa
Direction générale de l‘aviation civile (DGAC),
Mission du Droit des passagers
Tel.: +33 158093845
www.developpement-durable.gouv.fr
Rootsi
Allmänna reklamationsnämnden
Tel.: +46 850886000
www.arn.se
Rumeenia
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
Tel.: +40 213121275
www.anpc.ro
Saksamaa
LuW fahrt-Bundesamt (LBA)
Tel.: +49 5312355115
www.lba.de
Slovakkia
Slovenská obchodná inšpekcia
Tel.: +421 258272103
+421 258272140
www.soi.sk
Sloveenia
Agencija za civilno letalstvo
Tel.: +386 (0)12666600
www.caa.si

Teie

Soome
Kuluttajariitalautakunta
Tel.: +358 295665200
www.kuluttajariita.ﬁ

Küpros
Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
Tel.: +357 22404119
www.mcw.gov.cy/dca

Suurbritannia
Civil Aviation Authority,
Passenger Complaints Unit
Tel.: +44 2074536888
www.caa.co.uk

Läti
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC)
Tel.: +371 67388624
www.ptac.gov.lv

Taani
Traﬁ kstyrelsen
Tel.: +45 72218800
www.traﬁ kstyrelsen.dk

Leedu
Civilinės aviacijos administracija
Tel.: +370 52739038
www.caa.lt

Tšehhi Vabariik
Úřad pro civilní letectví
Tel.: +420 225422726
www.caa.cz

Luksemburg
Ministère de l’Économie et du Commerce extérieur
Tel.: +352 24784112
www.eco.public.lu

Ungari
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Tel.: +36 14594800
www.nfh.hu

Käesolev brošüür on oma olemuselt teavituslik. Vaidluse korral peaksid kõik õiguslikud nõuded või
meetmed põhinema ainult asjakohastel õiguslikel tekstidel. Need leiate Euroopa Liidu Teatajast.
Trükise avaldaja: Euroopa Komisjon, liikuvuse ja transpordi peadirektoraat, B-1049 Brüssel.

reisijaIsland, Norra ja Šveits on määranud riikliku täitevasutuse.
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