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MI-0 

MIDA TEHA, KUI TEILE TUNDUB, ET TEIE REISIJAÕI
GUSI ON RIKUTUD?
1. Esiteks võtke ühendust laevandusettevõttega, kes pileti
väljastas.
2. Võtke oma kaebus lühidalt kokku: lisage kuupäevad,
broneerimisviiteid, nende isikute andmeid, kellega olete
rääkinud, ja kõik vajalikud dokumendid.
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
tagaküljelt. Ärge unustage lisada koopiat asjakohasest
teabevahetusest.

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

RIIKLIKUD TÄITEVASUTUSED
Belgia
Service Public Fédéral Mobilité et Transports
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Tel.: +32 2 277 35 01
www.mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/passagiersrechten/
www.mobilit.belgium.be/fr/navigation/droitspassagers/
Bulgaaria
Жалби срещу превозвачи и пристанищни оператор
Изпълнителна агенция по морска администрация
Tel.: +359 2 930 0910
www.marad.bg
Жалби срещу туроператори и туристически агенти
Министерство на икономиката и енергетиката
Tel.: +359 2 940 7001
www.mi.government.bg
Eesti
Tarbijakaitseamet
Tel.: +372 6201700
www.tarbijakaitseamet.ee
Holland
Inspectie Leefomgeving en Transport
Tel.: +31 88 489 0000
www.ilent.nl/onderwerpen/transport/passagiersrechten/
passagiersrechten_water/index.aspx
Horvaatia
Agencija za obalni linijski pomorski promet
Tel.: +385 21329370
www.agencija-zolpp.hr
Iirimaa
National Transport Authority
Tel.: +353 18798300
www.nationaltransport.ie
www.transportforireland.ie
Kreeka
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Tel.: +30 210 419 1495
www.yen.gr
Küpros
Department of Merchant Shipping,
Unit ‘Rights of Passengers Travelling by Sea’
Tel.: +357 25 848100
www.shipping.gov.cy
Leedu
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Tel.: +370 5 262 6751
www.vvtat.lt
Läti
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC)
Tel.: +371 65452554
www.ptac.gov.lv
Malta
Malta Competition and Consumer Aﬀairs Authority
Tel.: +356 2395 2000
www.mccaa.org.mt/en/sea-passenger-rights
Poola
Porty na zachodnim i środkowym wybrzeżu:
Urząd Morski w Szczecinie
Tel.: +48 91 440 34 00
www.ums.gov.pl
Porty na wschodnim wybrzeżu:
Urząd Morski w Gdyni
Tel.: +48 58 620 22 85
www.umgdy.gov.pl
Żegluga śródlądowa:
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Tel.: +48 91 434 02 79
www.szczecin.uzs.gov.pl
Portugal
Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.
Tel.: +351 217 949 066
www.imt-ip.pt

Prantsusmaa
Ministère de l’économie et des ﬁ nances
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Tel.: + 33 1 44 97 31 26
www.service-public.fr
Rootsi
Konsumentverket
Tel.: +46 771423300
www.konsumentverket.se
Transportstyrelsen
Tel.: +46 771503503
www.transportstyrelsen.se
Rumeenia
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
Tel.: +40 311 18 62
www.anpc.gov.ro
Saksamaa
Eisenbahn-Bundesamt
Tel.: +4922830795400
www.eba.bund.de
Slovakkia
Slovenská obchodná inšpekcia
Tel.: +421 258 272 159
www.soi.sk
Sloveenia
Pritožbe vezane na pogodbene odnose med prevozi in
potniki
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Tržni inšpektorat RS
Tel.: +386 1 280 87 00
www.ti.gov.si
Spremljanje in nadzor sposobnosti zaposlenih za pomoč
osebam z omejeno mobilnostjo; razpoložljivosti informacij
o pravicah potnikov
Uprava Republike Slovenije za Pomorstvo
Tel.: +386 5 663 21 00
www.up.gov.si
Soome
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Tel.: +358 295053000
www.kkv.ﬁ
Kuluttajariitalautakunta
Tel.: +358 295665200
www.kuluttajariita.ﬁ
Liikenteen turvallisuusvirasto Traﬁ
Tel.: +358 295345000
www.traﬁ .ﬁ
Suurbritannia
Maritime and Coastguard Agency
Tel.: +44 2380329315
www.d` .gov.uk/mca/
Taani
Søfartsstyrelsen
Tel.: +45 91376000
www.dma.dk/Policy/Sider/PassengerRights.aspx
Traﬁ kstyrelsen
Tel.: +45 72218800
www.traﬁ kstyrelsen.dk
Forbrugerklagenævnets sekretariat
(Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen)
Tel.: +45 41715000
www.kfst.dk
Tšehhi Vabariik
Státní plavební správa
Tel.: +420 234637111
www.spspraha.cz
Ungari
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal
Hajózási Főosztály
Tel.: +36 14741751
www.nkh.gov.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 avaldas: Euroopa Komisjon, liikuvuse ja transpordi peadirektoraat, B-1049 Brüssel

Teie

reisijaõigused
on käepärast

Laevareisijate
õigused
MIDA PEATE TEADMA
Liikuvus ja
transport
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alternatiivsetest teenustest 30 minuti jooksul plaanipärasest
väljumisajast arvestades.

Teid jäeti laevalt maha?
Reis tühistati?
Pikk hilinemine?
Probleemid pileti ostmisel?
Millal iganes reisite laevaga, kaitseb Euroopa Liit teie õigust
reisida ohutult ja mugavalt. Selle tulemusena naudivad reisijad
usaldusväärsemaid ja kvaliteetsemaid laevatransporditeenuseid.
Need õigused on reisijatel, kes reisivad ELi piires meritsi,
jõgedel, järvedel või kanalitel suurte parvlaevade ja
merematkelaevade pardal.

ABI REISI HILINEMISE VÕI TÜHISTAMISE KORRAL
Kui väljumine hilineb üle 90 minuti või kui reis tühistatakse,
peab vedaja pakkuma teile ooteaja pikkusele mõistlikult
vastavas koguses tasuta suupisteid, einet või karastusjooke
(kui need on terminalis saadaval või neid on võimalik
mõistlikult pakkuda). Vajaduse korral tuleb teile pakkuda ka
majutust kuni kolmeks ööks (kuni 80 euro ulatuses reisija
ühe öö majutuse eest) ning transporti majutuskohta ja
majutuskohast tagasi.
transportimise võimatuks, või kehtivate tervisekaitse ja
ohutusnõuete tõttu.
Kui teid jäetakse neil põhjustel laevalt maha, on teil õigus
valida piletiraha tagasimaksmise või teist teed mööda või teise
laevaga samasse sihtpunkti transportimise vahel. Vedaja võib
nõuda, et teiega oleks kaasas teid vajaduse korral abistav isik;
antud isik reisib parvlaeval tasuta.

MITTEDISKRIMINEERIMINE
Pileti ostmisel või reisi ajal olete kaitstud teie kodakondsuse,
elukoha või puude tõttu diskrimineerimise eest.

PUUDEGA ISIKUD JA PIIRATUD LIIKUMISVÕIMEGA ISIKUD
Teil on teiste reisijatega samad õigused ning peaksite saama
reisida ilma probleemide ja lisakuludeta.
Vedajad või reisibürood võivad erandeid teha üksnes (parv)
laeva suurusest tingitud füüsilistel põhjustel, mis teevad

Seite 4
(Innenseite) 97 mm

Me soovitame teil teavitada vedajat, terminalioperaatorit
või reisikorraldajat oma vajadustest (nt sellest, et reisite
juhtkoeraga) vähemalt 48 tundi enne reisi väljumist. Mainige
pileti broneerimisel kõiki majutuse, istekoha, teenuste või
meditsiiniseadmetega seonduvaid erivajadusi.

Vedaja ei pea pakkuma majutust juhul, kui reis hilineb või
tühistatakse laeva ohutut käitamist takistavate raskete
ilmastikuolude tõttu.

TASUTA TRANSPORT SIHTKOHTA VÕI TAGASIMAKSE
REISI HILINEMISE VÕI TÜHISTAMISE KORRAL
Kui väljumine hilineb üle 90 minuti või kui reis tühistatakse,
peab vedaja pakkuma teile järgmist valikut:
→ teie transportimine esimesel võimalusel teist teed mööda
või teise laevaga sihtkohta; või
→ piletihinna tagasimaksmine ja tagasireis teie esialgsesse
lähtekohta.

HÜVITIS HILINENUD SAABUMISE EEST
Kui teie liikumisvahend kadus või sai kahjustada vedaja või
terminalioperaatori süül, tuleb see teile täies mahus hüvitada.

Kui saabute oma sihtkohta hilinemisega, võib teil hilinemise
pikkusest sõltuvalt olla õigus hüvitisele, mis vastab
25 – 50 %-le piletihinnast.

ÕIGUS TEABELE
Veoettevõtted peavad teid teavitama piletihinnast, teie
õigustest ning teie reisioludest nii reisi väljumisel kui ka selle
asjakohastes etappides.

Teil ei ole õigust hüvitisele juhul, kui teil on lahtise väljumisajaga pilet, teid teavitati hilinemisest enne pileti ostmist,
teie ise põhjustasite hilinemise, ilmastikuolud takistasid laeva
ohutut käitamist või kui tegu oli erakorraliste asjaoludega.

Kui olete puudega või piiratud liikumisvõimega isik, pakutakse
teile juurdepääsetavat teavet.
Kui teil on pilet mõnele parvlaeva või merematkelaeva reisile,
kuid reis hilineb või tühistatakse, peab vedaja või terminalioperaator teavitama teid uuest väljumis- ja saabumisajast
või tegema mõistlikke pingutusi selleks, et teavitada teid
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alternatiivsetest teenustest 30 minuti jooksul plaanipärasest
väljumisajast arvestades.

Teid jäeti laevalt maha?
Reis tühistati?
Pikk hilinemine?
Probleemid pileti ostmisel?
Millal iganes reisite laevaga, kaitseb Euroopa Liit teie õigust
reisida ohutult ja mugavalt. Selle tulemusena naudivad reisijad
usaldusväärsemaid ja kvaliteetsemaid laevatransporditeenuseid.
Need õigused on reisijatel, kes reisivad ELi piires meritsi,
jõgedel, järvedel või kanalitel suurte parvlaevade ja
merematkelaevade pardal.

ABI REISI HILINEMISE VÕI TÜHISTAMISE KORRAL
Kui väljumine hilineb üle 90 minuti või kui reis tühistatakse,
peab vedaja pakkuma teile ooteaja pikkusele mõistlikult
vastavas koguses tasuta suupisteid, einet või karastusjooke
(kui need on terminalis saadaval või neid on võimalik
mõistlikult pakkuda). Vajaduse korral tuleb teile pakkuda ka
majutust kuni kolmeks ööks (kuni 80 euro ulatuses reisija
ühe öö majutuse eest) ning transporti majutuskohta ja
majutuskohast tagasi.
transportimise võimatuks, või kehtivate tervisekaitse ja
ohutusnõuete tõttu.
Kui teid jäetakse neil põhjustel laevalt maha, on teil õigus
valida piletiraha tagasimaksmise või teist teed mööda või teise
laevaga samasse sihtpunkti transportimise vahel. Vedaja võib
nõuda, et teiega oleks kaasas teid vajaduse korral abistav isik;
antud isik reisib parvlaeval tasuta.

MITTEDISKRIMINEERIMINE
Pileti ostmisel või reisi ajal olete kaitstud teie kodakondsuse,
elukoha või puude tõttu diskrimineerimise eest.

PUUDEGA ISIKUD JA PIIRATUD LIIKUMISVÕIMEGA ISIKUD
Teil on teiste reisijatega samad õigused ning peaksite saama
reisida ilma probleemide ja lisakuludeta.
Vedajad või reisibürood võivad erandeid teha üksnes (parv)
laeva suurusest tingitud füüsilistel põhjustel, mis teevad
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Me soovitame teil teavitada vedajat, terminalioperaatorit
või reisikorraldajat oma vajadustest (nt sellest, et reisite
juhtkoeraga) vähemalt 48 tundi enne reisi väljumist. Mainige
pileti broneerimisel kõiki majutuse, istekoha, teenuste või
meditsiiniseadmetega seonduvaid erivajadusi.

Vedaja ei pea pakkuma majutust juhul, kui reis hilineb või
tühistatakse laeva ohutut käitamist takistavate raskete
ilmastikuolude tõttu.

TASUTA TRANSPORT SIHTKOHTA VÕI TAGASIMAKSE
REISI HILINEMISE VÕI TÜHISTAMISE KORRAL
Kui väljumine hilineb üle 90 minuti või kui reis tühistatakse,
peab vedaja pakkuma teile järgmist valikut:
→ teie transportimine esimesel võimalusel teist teed mööda
või teise laevaga sihtkohta; või
→ piletihinna tagasimaksmine ja tagasireis teie esialgsesse
lähtekohta.

HÜVITIS HILINENUD SAABUMISE EEST
Kui teie liikumisvahend kadus või sai kahjustada vedaja või
terminalioperaatori süül, tuleb see teile täies mahus hüvitada.

Kui saabute oma sihtkohta hilinemisega, võib teil hilinemise
pikkusest sõltuvalt olla õigus hüvitisele, mis vastab
25 – 50 %-le piletihinnast.

ÕIGUS TEABELE
Veoettevõtted peavad teid teavitama piletihinnast, teie
õigustest ning teie reisioludest nii reisi väljumisel kui ka selle
asjakohastes etappides.

Teil ei ole õigust hüvitisele juhul, kui teil on lahtise väljumisajaga pilet, teid teavitati hilinemisest enne pileti ostmist,
teie ise põhjustasite hilinemise, ilmastikuolud takistasid laeva
ohutut käitamist või kui tegu oli erakorraliste asjaoludega.

Kui olete puudega või piiratud liikumisvõimega isik, pakutakse
teile juurdepääsetavat teavet.
Kui teil on pilet mõnele parvlaeva või merematkelaeva reisile,
kuid reis hilineb või tühistatakse, peab vedaja või terminalioperaator teavitama teid uuest väljumis- ja saabumisajast
või tegema mõistlikke pingutusi selleks, et teavitada teid
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alternatiivsetest teenustest 30 minuti jooksul plaanipärasest
väljumisajast arvestades.

Teid jäeti laevalt maha?
Reis tühistati?
Pikk hilinemine?
Probleemid pileti ostmisel?
Millal iganes reisite laevaga, kaitseb Euroopa Liit teie õigust
reisida ohutult ja mugavalt. Selle tulemusena naudivad reisijad
usaldusväärsemaid ja kvaliteetsemaid laevatransporditeenuseid.
Need õigused on reisijatel, kes reisivad ELi piires meritsi,
jõgedel, järvedel või kanalitel suurte parvlaevade ja
merematkelaevade pardal.

ABI REISI HILINEMISE VÕI TÜHISTAMISE KORRAL
Kui väljumine hilineb üle 90 minuti või kui reis tühistatakse,
peab vedaja pakkuma teile ooteaja pikkusele mõistlikult
vastavas koguses tasuta suupisteid, einet või karastusjooke
(kui need on terminalis saadaval või neid on võimalik
mõistlikult pakkuda). Vajaduse korral tuleb teile pakkuda ka
majutust kuni kolmeks ööks (kuni 80 euro ulatuses reisija
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transportimise võimatuks, või kehtivate tervisekaitse ja
ohutusnõuete tõttu.
Kui teid jäetakse neil põhjustel laevalt maha, on teil õigus
valida piletiraha tagasimaksmise või teist teed mööda või teise
laevaga samasse sihtpunkti transportimise vahel. Vedaja võib
nõuda, et teiega oleks kaasas teid vajaduse korral abistav isik;
antud isik reisib parvlaeval tasuta.

MITTEDISKRIMINEERIMINE
Pileti ostmisel või reisi ajal olete kaitstud teie kodakondsuse,
elukoha või puude tõttu diskrimineerimise eest.

PUUDEGA ISIKUD JA PIIRATUD LIIKUMISVÕIMEGA ISIKUD
Teil on teiste reisijatega samad õigused ning peaksite saama
reisida ilma probleemide ja lisakuludeta.
Vedajad või reisibürood võivad erandeid teha üksnes (parv)
laeva suurusest tingitud füüsilistel põhjustel, mis teevad

Seite 4
(Innenseite) 97 mm

Me soovitame teil teavitada vedajat, terminalioperaatorit
või reisikorraldajat oma vajadustest (nt sellest, et reisite
juhtkoeraga) vähemalt 48 tundi enne reisi väljumist. Mainige
pileti broneerimisel kõiki majutuse, istekoha, teenuste või
meditsiiniseadmetega seonduvaid erivajadusi.

Vedaja ei pea pakkuma majutust juhul, kui reis hilineb või
tühistatakse laeva ohutut käitamist takistavate raskete
ilmastikuolude tõttu.

TASUTA TRANSPORT SIHTKOHTA VÕI TAGASIMAKSE
REISI HILINEMISE VÕI TÜHISTAMISE KORRAL
Kui väljumine hilineb üle 90 minuti või kui reis tühistatakse,
peab vedaja pakkuma teile järgmist valikut:
→ teie transportimine esimesel võimalusel teist teed mööda
või teise laevaga sihtkohta; või
→ piletihinna tagasimaksmine ja tagasireis teie esialgsesse
lähtekohta.

HÜVITIS HILINENUD SAABUMISE EEST
Kui teie liikumisvahend kadus või sai kahjustada vedaja või
terminalioperaatori süül, tuleb see teile täies mahus hüvitada.

Kui saabute oma sihtkohta hilinemisega, võib teil hilinemise
pikkusest sõltuvalt olla õigus hüvitisele, mis vastab
25 – 50 %-le piletihinnast.

ÕIGUS TEABELE
Veoettevõtted peavad teid teavitama piletihinnast, teie
õigustest ning teie reisioludest nii reisi väljumisel kui ka selle
asjakohastes etappides.

Teil ei ole õigust hüvitisele juhul, kui teil on lahtise väljumisajaga pilet, teid teavitati hilinemisest enne pileti ostmist,
teie ise põhjustasite hilinemise, ilmastikuolud takistasid laeva
ohutut käitamist või kui tegu oli erakorraliste asjaoludega.

Kui olete puudega või piiratud liikumisvõimega isik, pakutakse
teile juurdepääsetavat teavet.
Kui teil on pilet mõnele parvlaeva või merematkelaeva reisile,
kuid reis hilineb või tühistatakse, peab vedaja või terminalioperaator teavitama teid uuest väljumis- ja saabumisajast
või tegema mõistlikke pingutusi selleks, et teavitada teid
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MIDA TEHA, KUI TEILE TUNDUB, ET TEIE REISIJAÕI
GUSI ON RIKUTUD?
1. Esiteks võtke ühendust laevandusettevõttega, kes pileti
väljastas.
2. Võtke oma kaebus lühidalt kokku: lisage kuupäevad,
broneerimisviiteid, nende isikute andmeid, kellega olete
rääkinud, ja kõik vajalikud dokumendid.
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
tagaküljelt. Ärge unustage lisada koopiat asjakohasest
teabevahetusest.

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

RIIKLIKUD TÄITEVASUTUSED
Belgia
Service Public Fédéral Mobilité et Transports
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Tel.: +32 2 277 35 01
www.mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/passagiersrechten/
www.mobilit.belgium.be/fr/navigation/droitspassagers/
Bulgaaria
Жалби срещу превозвачи и пристанищни оператор
Изпълнителна агенция по морска администрация
Tel.: +359 2 930 0910
www.marad.bg
Жалби срещу туроператори и туристически агенти
Министерство на икономиката и енергетиката
Tel.: +359 2 940 7001
www.mi.government.bg
Eesti
Tarbijakaitseamet
Tel.: +372 6201700
www.tarbijakaitseamet.ee
Holland
Inspectie Leefomgeving en Transport
Tel.: +31 88 489 0000
www.ilent.nl/onderwerpen/transport/passagiersrechten/
passagiersrechten_water/index.aspx
Horvaatia
Agencija za obalni linijski pomorski promet
Tel.: +385 21329370
www.agencija-zolpp.hr
Iirimaa
National Transport Authority
Tel.: +353 18798300
www.nationaltransport.ie
www.transportforireland.ie
Kreeka
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Tel.: +30 210 419 1495
www.yen.gr
Küpros
Department of Merchant Shipping,
Unit ‘Rights of Passengers Travelling by Sea’
Tel.: +357 25 848100
www.shipping.gov.cy
Leedu
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Tel.: +370 5 262 6751
www.vvtat.lt
Läti
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC)
Tel.: +371 65452554
www.ptac.gov.lv
Malta
Malta Competition and Consumer Aﬀairs Authority
Tel.: +356 2395 2000
www.mccaa.org.mt/en/sea-passenger-rights
Poola
Porty na zachodnim i środkowym wybrzeżu:
Urząd Morski w Szczecinie
Tel.: +48 91 440 34 00
www.ums.gov.pl
Porty na wschodnim wybrzeżu:
Urząd Morski w Gdyni
Tel.: +48 58 620 22 85
www.umgdy.gov.pl
Żegluga śródlądowa:
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Tel.: +48 91 434 02 79
www.szczecin.uzs.gov.pl
Portugal
Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.
Tel.: +351 217 949 066
www.imt-ip.pt

Prantsusmaa
Ministère de l’économie et des ﬁ nances
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Tel.: + 33 1 44 97 31 26
www.service-public.fr
Rootsi
Konsumentverket
Tel.: +46 771423300
www.konsumentverket.se
Transportstyrelsen
Tel.: +46 771503503
www.transportstyrelsen.se
Rumeenia
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
Tel.: +40 311 18 62
www.anpc.gov.ro
Saksamaa
Eisenbahn-Bundesamt
Tel.: +4922830795400
www.eba.bund.de
Slovakkia
Slovenská obchodná inšpekcia
Tel.: +421 258 272 159
www.soi.sk
Sloveenia
Pritožbe vezane na pogodbene odnose med prevozi in
potniki
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Tržni inšpektorat RS
Tel.: +386 1 280 87 00
www.ti.gov.si
Spremljanje in nadzor sposobnosti zaposlenih za pomoč
osebam z omejeno mobilnostjo; razpoložljivosti informacij
o pravicah potnikov
Uprava Republike Slovenije za Pomorstvo
Tel.: +386 5 663 21 00
www.up.gov.si
Soome
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Tel.: +358 295053000
www.kkv.ﬁ
Kuluttajariitalautakunta
Tel.: +358 295665200
www.kuluttajariita.ﬁ
Liikenteen turvallisuusvirasto Traﬁ
Tel.: +358 295345000
www.traﬁ .ﬁ
Suurbritannia
Maritime and Coastguard Agency
Tel.: +44 2380329315
www.d` .gov.uk/mca/
Taani
Søfartsstyrelsen
Tel.: +45 91376000
www.dma.dk/Policy/Sider/PassengerRights.aspx
Traﬁ kstyrelsen
Tel.: +45 72218800
www.traﬁ kstyrelsen.dk
Forbrugerklagenævnets sekretariat
(Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen)
Tel.: +45 41715000
www.kfst.dk
Tšehhi Vabariik
Státní plavební správa
Tel.: +420 234637111
www.spspraha.cz
Ungari
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal
Hajózási Főosztály
Tel.: +36 14741751
www.nkh.gov.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 avaldas: Euroopa Komisjon, liikuvuse ja transpordi peadirektoraat, B-1049 Brüssel
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