
Konsumentinformation

Dundret Sweden AB försattes i konkurs den 8 februari 2017. Konkursförvaltare är
Lars Nylund, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm.

Observera att informationen nedan inte gäller Northstar Sport och Café.

Förskottsbetalat boende, konferens eller aktivitet

Konkursboet kommer inte att tillhandahålla boende, konferens eller aktivitet som bokats
och/eller förskottsbetalats.

Kunder som har bokat och förskottsbetalat för boende, konferens eller aktivitet med
kreditkort eller via någon annan finansieringslösning har, enligt konsumentkreditlagen
(29 §), rätt att kräva tillbaka pengar från kreditgivaren. Vänd dig i första hand direkt till
kreditgivaren och framställ dina krav.

Om ni inte kommer överens kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för
att få mer information och hjälp (se vidare på internetsidan www.konsumenternas.se). Detta
gäller alltså endast om du betalat med ett kreditkort. Övriga kort, som till exempel bankkort,
omfattas inte.

Om betalning skett med ett annat kort än kreditkort (eller via någon annan
finansieringslösning) bör du vända dig direkt till din bank eller kortutgivare med frågor om
återbetalning kan ske.

Den som inte kan erhålla återbetalning på ovan beskrivet sätt, får istället anmäla
ersättningsanspråk till konkursförvaltningen enligt nedan.

Resegaranti

Paketresor omfattas i vissa fall av resegarantilagen. Med resegaranti menas att kammarkollegiet under
vissa förutsättningar utbetalar ersättning som ska täcka resenärernas förluster vid en konkurs. Mer
information om resegarantilagen och hur du framställer anspråk om resegarantiersättning finner du här
http://www.kammarkollegiet.se/resegarantier/ansok-om-ersattning,

OBS! Ansökan om ersättning måste ske senast den 7 maj 2017.

Presentkort m.m.

På grund av konkursen kan inte presentkort på t.ex. boende, konferens eller aktivitet lösas in.

Som beskrivs ovan under ”Förskottsbetalat boende, konferens eller aktivitet” kan de som
köpt och förskottsbetalat för detta med kreditkort eller via någon annan finansieringslösning
ha rätt att kräva tillbaka pengar från kreditgivaren. Vänd dig i första hand direkt till
kreditgivaren och framställ dina krav.



Om betalning skett med ett annat kort än kreditkort (eller via någon annan
finansieringslösning) bör du vända dig direkt till din bank eller kortutgivare med frågor om
återbetalning kan ske.

Den som inte kan erhålla återbetalning på ovan beskrivet sätt, får istället anmäla
ersättningsanspråk till konkursförvaltningen enligt nedan.

Boende, konferens eller aktivitet som inte betalats i förskott

Konkursboet kommer tillhandahålla ordinärt boende med frukost.

Säsongskort

Uttagna säsongskort gäller.

Anmälan av anspråk

Anspråk på ersättning kan anmälas till konkursförvaltningen via e-post på mailadressen:
lars.nylund@fylgia.se alternativt jakob.callmander@fylgia.se.

Dessa anspråk utgör oprioriterade fordringar i konkursen. Det är ännu för tidigt att säga om
det blir aktuellt med utdelning på oprioriterade fordringar i konkursen. Om detta skulle visa
sig möjligt kommer ett bevakningsförfarande att inledas och de som anmält fordringar till
konkursboet kommer då att få information om hur detta går till.

övrigt

För eventuella frågor till konkursförvaltningen som inte framgår av ovanstående information
kan ställas via e-post till jakob.callmander@fylgia.se.


