
Etunimi: 

Sukunimi: 

Osoite: 

Postinumero:  

Postitoimipaikka: 

Sähköposti: 

Puhelin:  

Varausnumero: 

Lentopäivä: 

Lennon numero 
(JTGnnn): 

Lähtökenttä: 

Tulokenttä: 

Haetko korvauksia toisten matkustajien puolesta? 

KYLLÄ 
EI 

Jos kyllä: Kuinka moni matkustajista on yli 18-vuotiaita: 
Kuinka moni matkustajista on alle 18-vuotiaita: 

Jos haet korvauksia toisten matkustajien puolesta jotka ovat yli 18-vuotiaita, täyttäkää ja allekirjoittakaa 
sivuilla 2 ja  3 olevat valtakirjat. 

Päiväys: 

Allekirjoitus: 

Pankkitiedot: 

Pankin SWIFT/BIC-
koodi: 

IBAN -tilinumero:  

Jet Time täyttää 
Ref, sagsnr mv.: 

Valuta og beløb:
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Korvaushakemus lennon viivästymisestä

JTG 

Lue huolellisesti lomakkeen täyttöohjeet sivulta 4

Huomaa, että koneelliset allekirjoitukset eivät kelpaa
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Valtakirja 

Valtakirjan saajan (valtuutettu) tiedot: 

Nimi Varausnumero 

Osoite Postiosoite 

Valtakirjan antajan/antajien (valtuuttaja) tiedot: 

Nimi Varausnumero 

Osoite Postiosoite 

Nimi Varausnumero 

Osoite Postiosoite 

Nimi Varausnumero 

Osoite Postiosoite 

Nimi Varausnumero 

Osoite Postiosoite 
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Allekirjoittamalla tämän valtakirjan antavat molemmat osapuolet suostumuksensa siihen, että mahdollinen 
EY261/2004 -direktiivin mukainen lennon viivästymiskorvaus maksetaan valtuutetulle. 

Viivästyneen lennon tiedot: 

Lähtöpäivä Lentonumero (JTGnnn) 

Lähtökenttä Tulokenttä 

Allekirjoitukset (Huomaa, että koneelliset allekirjoitukset eivät kelpaa):

Valtakirjan saaja: 

Päiväys: 

Paikka: 

Allekirjoitus: 

Valtakirjan antaja(t): 

Päiväys: 

Paikka: 

Allekirjoitus: 

Päiväys: 

Paikka: 

Allekirjoitus: 

Päiväys: 

Paikka: 

Allekirjoitus: 

Päiväys: 

Paikka: 

Allekirjoitus: 



KORVAUS LENNON VIIVÄSTYMISESTÄ 

Hyvä Jet Timen matkustaja, 

Pahoittelemme lentosi viivästymistä ja siitä mahdollisesti aiheutuneita haittoja. 

Mikäli lento on viivästynyt, saattaa matkustajalla olla oikeus korvauksiin EY261/2004 –direktiivin mukaan seuraavasti: 
1. 250 euroa lentojen osalta, joiden pituus on enintään 1500 kilometriä;
2. 400 euroa ETA:n sisäisten lentojen*) osalta, joiden pituus on yli 1500 kilometriä,
3. 400 euroa muiden lentojen osalta, joiden pituus on yli 1500 mutta alle 3500 kilometriä,
4. 600 euroa lentojen osalta, joihin ei voida soveltaa alakohtaa 1., 2., tai 3.

*) ETA-alue: EU:n jäsenmaat sekä Norja, Sveitsi ja Lichtenstein. Huomaa, että Kanarian saaret ovat osa EU:ta. 

Huomaa, että jos sinulla on muita viivästymiseen liittyviä korvausvaatimuksia (esim. matkakuluja, ansionmenetyksiä tms), ei Jet 
Time ole korvausvelvollinen. Suosittelemme, että otat yhteyttä matkavakuutukseesi.  

Näin täytät korvaushakemuksen 

Jos haet korvauksia vain itsellesi, täytä pelkästään sivu 1. Jos haet korvauksia muiden puolesta, täytä myös s. 2 – 3 valtakirja. 
Täytä lomake mielellään tietokoneen näytöllä (pl. allekirjoitukset). 

Viivästymiskorvaus on aina henkilökohtainen korvaus, riippumatta kuka lentoliput maksoi. Jos haet korvauksia toisten 
matkustajien puolesta, on heidän annettava sinulle valtakirja (s. 2 – 3). 

Huomaa myös, että allekirjoitusten on oltava aitoja, joten valtakirja on tulostettava, allekirjoitettava ja skannattava uudestaan 
ennen lähettämistä. Myös valokuva valtakirjasta käy. Lähetä täytetty lomake osoitteeseen eu261@jet-time.dk.  

Jos korvausta hakeva matkustaja on alle 18-vuotias, on huoltajan allekirjoitettava lomake. 

Näin täytät 1. sivun:  
• Varausnumero: matkatoimiston antama varausnumero. Jos haet korvauksia muiden matkustajien puolesta, kirjoita tähän

kaikkien varausnumerot.
• Lentopäivä: viivästyneen lennon aikataulun mukainen lähtöpäivä
• Lennon numero: viivästyneen lennon numero. Huomaa, että meno- ja tulolennoilla on eri numerot.
• Lähtökenttä, tulokenttä: viivästyneen lennon alkuperäisen aikataulun mukaiset lähtö- ja tulokentät.
• Matkustajamäärä: kaikkien korvausta hakevien matkustajien lukumäärä.
• Allekirjoitus: päähakijan allekirjoitus. Huomaa, että Tanskan lain mukaan allekirjoitusten on oltava aitoja eli kynällä tehtyjä.

Näin täytät sivut 2 – 3: 
• Valtakirjan saajan (valtuutetun) tiedot: sama kuin hakija sivulla 1.
• Valtakirjan antajan/antajien tiedot: täytä jokaisen hakijan – myös alaikäisten – tiedot. Muista varausnumerot, varsinkin jos

haet korvauksia usean matkustajan puolesta.
• Viivästyneen lennon tiedot: anna tähän aikataulun mukaiset tiedot vaikka lento olisikin viivästynyt runsaasti tai poikennut

suunnitellulta reitiltä.
• Aika, paikka ja allekirjoitukset: Tanskan lain mukaan allekirjoitusten on oltava kynällä kirjoitettuja.
Lähetä korvaushakemus ja mahdolliset liitteet osoitteeseen eu261@jet-time.dk. Huomaa, että hakemusten käsittelyaika on
useita viikkoja. Jos lähetät hakemuksen paperipostilla aiheutuu siitä huomattava viive.

Tietosuojakäytäntö 
Jet Time A/S on Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU) 2016/679 –asetuksen sekä kansallisten tietosuojamääräysten 
mukainen rekisterinpitäjä.  
Tietoja jotka annat viivästymiskorvaushakemuksessa käytetään vain asian käsittelyssä. Lähettämällä hakemuksen Jet Time 
A/S:lle hyväksyt, että voimme pyytää ja saada lisätietoja myös kolmansilta osapuolilta. 
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