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AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2012-0013 
 
 
Klageren:  XX 
  2820 Gentofte 
 
Indklagede: Movia 
 
 
Klagen vedrører: Rejsetidsgaranti. Taxaregning 83 kr.  
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid Dissing 
  Torben Steenberg (2 stemmer) 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: Den 20. december 2011 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 9. januar 2012 
 
Sagens omstændigheder: Klageren skulle mandag den 19. december 2011 kl. 09:00 begynde 
på et nyt arbejde. Ifølge planen skulle hun ankomme med bus 300S fra Buddinge station til Ring-
vejsbroen kl. ca. 08:30 og herefter vente i 3 - 4 minutter på bus 161 kl. 08:33. Men da klageren 
havde ventet i 10 minutter på bus 161, kontaktede hun Movias kundeservice telefonisk og talte 
med en navngiven medarbejder. Ifølge klageren oplyste Movia-medarbejderen, at bussen var kørt 
3 minutter før tid og bevilligede på dette grundlag en taxa til klageren til det stoppested, hun skul-
le være steget af ved.  
 
Den 20. december 2011 indsendte klageren kopi af taxabonen på 83 kr. til Movia og anmodede 
om dækning heraf. Det fremgår af bonen, at turen er påbegyndt kl. 08:47. 
 
Den 22. december 2011 afviste Movia klagerens krav, idet rejsetidsgarantien ikke træder i kraft, 
når der har været mindre end 20 minutter til næste bus ved stoppestedet, og den næste bus hav-
de været ved stoppestedet kl. 08:45:50 ifølge bussens GPS. Desuden begrundede Movia afslaget 
med, at deres kunderådgivere under ingen omstændigheder måtte give tilladelse til at tage en 
taxa, hvilket ville blive indskærpet overfor vedkommende. 
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PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren: Ønsker refusion af taxaregning og har til støtte herfor gjort gældende, 
 
at mandag d. 19. december 2011 ankom hun planmæssigt med bus 300S fra Buddinge Station til 
Ringvejsbroen. Her skulle hun skifte til bus 161 med planmæssig afgang 08:33, hvilket ville inde-
bære 3-4 minutters ventetid, 
 
at hun var på vej til første dag på sit nye arbejde med mødetid kl. 09:00, og da hun efter 10 mi-
nutters ventetid opdagede, at den næste bus først kom efter kl. 09:00, ringede hun til MOVIA og 
talte med en venlig kundeservicemedarbejder, som konstaterede, at bussen var kørt 3 minutter for 
tidligt. Da han kunne se, at den næste bus først vil komme ca. kl. 09:00, og der dermed gik over 
en halv time, bevilligede han hende en taxa fra Rinvejsbroen til busstoppestedet Islevdals-
vej/Hvidsværmervej mod at sende kvittering. Han instruerede hende om, at hun ikke måtte lade 
taxaen køre hende til hendes arbejdsplads men kun til busstoppestedet, 
 
at der på stoppestedets opslag stod angivet, at næste bus ville ankomme 09:05, jf. køreplanen: 
161, Rødovre st. Stoppestedsnummer: 002259. Ca. afgangstider for Ringvejsbroen 
Gyldig i perioden: 11-12-2011 til 31-03-2012. Mandag til fredag kl. 08:33 og 09:05, 
 

at Movia har begrundet deres afslag med, at der har været en bus ved stoppestedet kl. 08:45:50. 
og at den pågældende medarbejder havde begået en fejl. Det er prisværdigt, at erkende sin/sine 
fejl, men man bør ikke lade andre betale for den/dem, 
 
at hun ikke er blevet orienteret om, at der ville komme en bus mellem den, der kørte ca. kl.08:33 
og kl. 09:05, og har heller ikke set den,  
 
at det ikke fremgik af samtalen med Movia-medarbejderen, at der var tale om en generel praksis, 
og ikke en forhåndstilladelse i et konkret tilfælde, 
 
at hun ikke er blevet oplyst om, at medarbejderen ikke havde kompetence til at træffe beslutnin-
ger i de tilfælde, han får forelagt af kunderne. Derved reduceres nytten af Call-centeret jo ganske 
betragteligt. Og hun mener ikke at have set nogen form for oplysning herom ved busstoppestedet, 
samt 
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at Movias Call-services svar på hendes opkald har været af en sådan karakter, at hun med god ret 
har kunnet køre i taxa for 83 kr. i den tro, at hun havde fået en forhåndsgodkendelse. 
 
Indklagede: Afviser betaling af taxaregning og har til støtte herfor gjort gældende, 
 
at sagen er afvist på grundlag af data fra bussens GPS, som angiver, at bussen har været ved 
stoppestedet med en forsinkelse på 12 minutter, 
 
at medarbejderen, som klageren refererer til, i forbindelse med klagesagen har udtalt følgende: 
”Jeg har læst kravene til Rejsegaranti op, og sagt, at hvis betingelserne er opfyldt, kan man gøre 
brug af Rejsegarantien”. 
 
at medarbejderne i Movia’s Call Center ikke har kompetence til at ’give tilladelse’ men skal informe-
re om betingelserne, og herefter er det op til den enkelte kunde at vurdere, om de vil gøre brug af 
Rejsegaranti, 
 
at sagsbehandling foregår i Movia’s Back Office, hvor der gøres brug af bussernes GPS. Er der ikke 
adgang til bussens GPS, bliver en ansøgning altid imødekommet, 
 
at Movia ikke kan bekræfte, at bussen er kørt 3 minutter før tid. Data fra bussens TaleDataRadio 
(GPS), som ligger til grund for afvisningen ’gemmes’ kun i 14 dage, men da sagen blev undersøgt 
den 22. december 2011, fremgik det, at bussen kørte med 12 minutters forsinkelse, samt 
  
at Movia fastholder, hvad medarbejderen i Movia’s Kundecenter tidligere har oplyst, at klageren er 
vejledt om Rejsegarantien – der er ikke givet tilladelse. 
 
BILAG TIL SAGEN: 
 
Kopi af parternes korrespondance. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
 
Fra Movia Rejsegaranti: 
 
”Er vi mere end 20 min. forsinket, kan du tage en taxa på vores regning. 

 
Hos Movia gør vi alt for at komme frem til tiden. Vores rejsegaranti er derfor blot en ekstra sikkerhed for, at 

du kommer frem. Er en af vores busser eller lokalbaner mere end 20 min. forsinket – eller er bussen kørt 
forbi dig, selvom du stod ved stoppestedet og var synlig for chaufføren, kan du tage en taxa på vores reg-

ning. 
 

Sådan foregår det: 

Du lægger selv ud for taxaturen. Husk at få kvitteringen! Herefter udfylder du ansøgningsskemaet, som du 
finder og printer her. Du kan også finde det i bussen i folderen om rejsegaranti. Movia skal modta-

ge ansøgningsskemaet sammen med den originale taxakvittering senest 14 dage efter hændelsen. Vi refun-
derer op til 300 kroner af din taxatur 7-14 dage efter, vi har modtaget din ansøgning. 

 

Rejsegarantien gælder: 
 Hvis bussen eller lokalbanen er mere end 20 min. forsinket 

http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/rejsegaranti/Documents/AnsoegningsskemaRejsegaranti.pdf
http://www.moviatrafik.dk/dinrejse/rejsegaranti/Documents/AnsoegningsskemaRejsegaranti.pdf
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 Hvis bussen kører forbi stoppestedet uden at stoppe, også selvom du har været der til tiden samt 

været synlig for chaufføren – og der er mindst 20 min. til næste afgang 
 Kun for den del af turen, hvor det var planlagt at benytte Movias busser eller lokalbaner 

 Fra stoppested til stoppested eller station til station 

  

Rejsegarantien gælder ikke: 
 Ved force majeure (eks. betalingsstandsning), arbejdsnedlæggelser og vejr, hvor Movia ikke har en 

reel chance for at overholde køreplanen, fx ved orkan eller snestorm 

 Ved planlagte busændringer, der er annonceret på moviatrafik.dk og/eller MitMovia senest 24 timer 

før 

 Ved planlagte lokalbaneændringer, der er annonceret på lokalbanen.dk og regionstog.dk senest 24 

timer før 
 For rejser med Flextrafik 

 For øvrige omkostninger som følge af forsinkelsen, fx fly-, tog- eller teaterbilletter 

 For mistede korrespondancer til øvrige busser eller tog 

 For din forsinkelse på den samlede rejse (fx hvis forsinkelse på én bus medfører at du kommer for 

sent til din næste bus. 

 
Aftaleloven: 
   § 10. Den, som har givet en anden fuldmagt til at foretage en retshandel, bliver umiddelbart berettiget og 

forpligtet overfor tredjemand ved retshandel, som fuldmægtigen foretager i fuldmagtsgiverens navn og in-
denfor fuldmagtens grænser. 

     Stk. 2. Indtager nogen ifølge aftale med en anden en stilling, som efter lov eller sædvane medfører befø-
jelse for ham til indenfor visse grænser at handle på den andens vegne, anses han befuldmægtiget til at 

foretage retshandler, som falder indenfor disse grænser. 

 
  § 11. Har fuldmægtigen ved retshandelens foretagelse handlet i strid med fuldmagtsgiverens forskrifter, er 

retshandelen ikke bindende for denne, såfremt tredjemand indså eller burde indse, at fuldmægtigen således 
overskred sin beføjelse. 

 
Den konkrete sag:  
 
Det følger af reglerne om stillingsfuldmagt, at en arbejdsgiver hæfter for de dispositioner, en med-
arbejder foretager på arbejdsgiverens vegne, selv om medarbejderen har handlet uden for dennes 
bemyndigelse. Dette kræver dog, at tredjemand, i dette tilfælde klageren, har været i god tro om, 
at medarbejderen handlede inden for sin bemyndigelse.  
 
Når man ringer til Movias Kundeservice, kan man som klager gå ud fra, at Movias medarbejdere 
handler inden for deres bemyndigelse, når de rådgiver eller besvarer spørgsmål i relation til bus-
driften og rejsetidsgaranti som i det foreliggende tilfælde.   
 
Således som sagen foreligger oplyst, lægger ankenævnet til grund, at klageren af en navngiven 
medarbejder i Movias Kundeservice modtog oplysning om, at bussen var kørt 3 minutter for tidligt, 
og en meget præcis anvisning i, hvortil hun måtte tage en taxa. Movia anførte i sit første svar til 
klageren, at det ville blive indskærpet over for medarbejderen, at han ikke måtte give tilladelse til 
at tage en taxa.  
 
Under disse konkrete omstændigheder finder Ankenævnet i denne sag ikke at kunne afvise, at 
klageren i telefonen fik en vejledning, som klageren med rette kunne opfatte således, at der var 
givet tilladelse til, at hun kunne tage en taxa på Movias regning.  
 
Herefter skal Movia godtgøre klagerens udgift på 83 kr.  
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Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Movia er ikke berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af taxaregning på 83 kr.  
 
Indklagede skal endvidere i medfør af lov om forbrugerklager § 17, stk. 3 som tilsluttet selskab i  
sagsomkostninger til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro betale 10.000 kr. inkl. moms, jf. vedtæg-
tens § 18, stk. 2, jf. bilag A og § 9 i bekendtgørelse om omkostninger ved godkendte private kla-
genævn.   
 
Beløbet skal betales inden 30 dage efter, at indklagede har modtaget ankenævnets opkrævning. 
Hvis indklagede ikke vil anse sig for bundet af afgørelsen, skal dette meddeles ankenævnets sekre-
tariat skriftligt inden 30 dage efter afgørelsens dato. Indklagedes navn vil herefter blive offentlig-
gjort på en liste på ankenævnets hjemmeside, med mindre indklagede har anlagt sag ved domsto-
lene om de forhold, som klagen har omfattet. 
 
Afgørelsen som sådan offentliggøres, uanset om der anlægges sag ved domstolene, jf. vedtægter-
ne § 14.  
 
Da klageren har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret, jf. § 26, stk. 4.  
 
Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. 
 
Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsan-
læg på www.domstol.dk, www.advokatsamfundet.dk og /eller eget forsikringsselskab om eventuel 
forsikringsretshjælp. 
 
 
 
 
På ankenævnets vegne, den 26. marts 2012. 
 

   
 

Tine Vuust 
Nævnsformand 

 
 

 
 


