
Disneyland® Paris

Park Reservation System - Betingelser og vilkår for brug

LÆS VENLIGST. Disse vilkår og betingelser indeholder vigtige oplysninger
om vilkår og betingelser for anvendelsen af parkreservationssystemet,

dine juridiske rettigheder og dine pligter, især i forbindelse med COVID-19
og andre smitsomme eller infektiøse sygdomme. 

I. Park Reservation System

Park Reservation Systemet er tilgængeligt for gæster, der har gyldig parkadgang,
hvad enten det er via parkbillet eller -kort, et årskort eller et andet pas, for at få
adgang til  Disney®-parkerne (Disneyland® Park og/eller Walt Disney Studios®
Park),  til  en  uspecificeret  dato  (“Ikke-dateret  parkadgang”).  Gæster  med  en
pakkerejse arrangeret af Euro Disney Associés S.A.S. eller Euro Disney Vacances
S.A.S.  ("Euro  Disney")  inklusive  overnatning(er)  og  parkbillet(ter)  har  dagligt
adgang i Disney®-parkerne inkluderet i deres ophold og behøver ikke at bruge
parkreservationssystemet  og  gæster,  der  allerede  har  dateret  parkbilletter
behøver ikke at registrere og reservere en dato. Gæster med en pakkerejse, der
er arrangeret af  en tredjepart-rejsearrangør,  opfordres til  at  tjekke med deres
rejsebureau, om der kræves reservation.

Gæster, der har en voucher eller e-voucher, der skal indløses mod en parkbillet, 
kan ikke foretage en reservation via det online Park Reservation System og skal 
således ringe til Disneyland® Paris Central Reservation Office for at få hjælp med
deres reservation på det nummer, der er angivet på listen nedenfor: 
Storbritannien: 03301231644 / Irland: 016058383 / Frankrig: 0160303030 / 
Italien: 022154445 / Holland: 0207219362 / Tyskland: 06913804108 / Wallonie: 
026200654 / Flandern: 026200657 / Schweiz (italiensk): 0444301881 / Schweiz 
(tysk): 0444301661 / Schweiz (fransk): 0444303993 / Danmark: 70120212 / 
Sverige: 0771346494 / Norge: 81062030 / Finland: 0033160306070 / Østrig: 
013602771801. Nationale opkaldstakster gælder, omkostningerne kan variere 
afhængigt af netværket. For alle andre lande, ring til 0033160306053. 
Internationale opkaldstakster gælder. Omkostningerne kan variere afhængigt af 
netværket.

Afhængigt af købsdatoen for ikke-dateret parkadgang, kræves en parkreservation
i tillæg til gyldig ikke-dateret parkadgang for samme dato for at komme ind i 
Disney-parkerne. Parkreservation er påkrævet, hvis det er specificeret i de vilkår 
og betingelser, der er godkendt på købstidspunktet for ikke-dateret parkadgang.

 Hvor  der  kræves  parkreservation,  får  gæster  kun  adgang  til  Disney®-
parkerne  på  den  reserverede  dato  efter  fremvisning  af  en  bekræftet
parkreservation sammen med den billet, der er nævnt på den pågældende
reservation.



 Hvor  parkreservation  ikke  er  påkrævet,  mindes  gæsterne  om,  at  deres
ikke-daterede  parkadgang  ikke  garanterer  adgang  til  parken,  hvis  den
maksimale  parkkapacitet  er  nået.  For  at  fremme  fysisk  afstand  i
overensstemmelse med anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne er der
i øjeblikket et begrænset antal af gæster i Disney®-parkerne hver dag, og
forhåndsreservationer anbefales på det kraftigste for at undgå at nægtes
adgang ved indgangen til parken.

Parkreservationer  er  begrænset  og  afhænger  af  kapacitet,  tilgængelighed  og
begrænsninger.
Parkreservationer kan annulleres ved hjælp af det samme system, der bruges til
reservationen frem til kl. 10:00 (Paris-tid) den dag, reservationen gælder. Efter
annulleringen, der skal være i overensstemmelse med ovenstående vilkår, kan en
ny reservation  til  den  samme ikke-daterede  parkadgang foretages  for  enhver
anden dato (afhængig af tilgængelighed), som den tilknyttede adgangsbillet eller
kort gælder til. 

Parkreservationer  er  ugyldige,  hvis  de  overføres  eller  sælges  og  har  ingen
kontantværdi.  Ubenyttede  reservationer  udløber  ved  udgangen  af  dagen  og
fortabes.

I  tilfælde  af  at  en  parkreservation  ikke  er  annulleret  eller  brugt  på  den
reserverede dag, forbeholder Euro Disney sig retten til at nægte adgang til Park
Reservation Systemet og/eller til at annullere enhver anden reservation, der er
foretaget med den samme ikke-daterede parkadgang i løbet af 14 følgende dage.

Gæster skal bruge den samme adgangsbillet eller kort til parkindgang, der blev
brugt  til  at  foretage  parkreservation.  Parkreservationer  kan  kun  indløses  på
datoer, hvor den tilknyttede adgangsbillet eller kort er gyldig.

Euro Disney forbeholder sig retten til at nægte adgang i tilfælde af, at duplikater
af QR-reservation af parkreservation vises.

Euro Disney forbeholder sig retten til at annullere parkreservationer på ethvert
tidspunkt  i  tilfælde  af  ændringer  i  kapacitet,  kapacitetsbegrænsninger,  der
resulterer i, at kapacitetsgrænsen overskrides, eller i tilfælde af parklukning på
grund af omstændigheder uden for dens kontrol.

Visse hoteller, restauranter, attraktioner, oplevelser og andre tilbud kan ændres
eller  ikke være tilgængelige,  har  begrænset kapacitet  og kan være underlagt
begrænset tilgængelighed eller lukning. Produktudbuddet er ikke garanteret.

II. COVID-19 og andre smitsomme eller infektiøse sygdomme
I overensstemmelse med anbefalinger fra sundhedsmyndighederne har
Disneyland®  Paris  implementeret  styrkede  sundheds-  og
sikkerhedsforanstaltninger,  der  uddybes  på  følgende  side:
https://www.disneylandparis.com/da-dk/sundhedsforanstaltninger/ .  Du
og alle dem, der er sammen med dig på turen, skal omhyggeligt læse
beskrivelsen af  foranstaltningerne; ved at vælge at fortsætte med din
ferie eller besøg i Disneyland® Paris, forpligter du dig til at overholde
alle  foranstaltningerne.  Du og medlemmerne af  din gruppe er  alene
ansvarlige for gruppens overholdelse af foranstaltningerne.

https://www.disneylandparis.com/da-dk/sundhedsforanstaltninger/


III. Regulerende lov og jurisdiktion
Disse vilkår og betingelser reguleres af og fortolkes i overensstemmelse
med den franske lovgivning, og du og hvert medlem af din gruppe er
enige om at indordne sig Paris-domstolenes ikke-eksklusive jurisdiktion.
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