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Et besøk i utlandet kan gjerne 
medføre noe usikkerhet. Kanskje du 
ikke er klar over alle dine 
rettigheter som forbruker, og 
frykter å bli lurt. God informasjon 
vil gjøre deg tryggere. Av den grunn 
har det europeiske senteret for 
forbrukere (ECC-net) laget en 
brosjyre med informasjon som kan 
være nyttig under ditt opphold i 
Tyskland. Vi håper du vil føle deg 
hjemme i vertslandet for 2006 FIFA 
World Cup™! 
 
Denne brosjyren beskriver dine 
viktigste rettigheter som forbruker i 
Tyskland, og viser deg hvor du kan 
henvende deg dersom du får 
problemer og har behov for hjelp. Vi 
håper du finner svar på dine 
spørsmål, og at du kan formidle 
dette videre til andre. 
 

Handle i Tyskland 
 
♦ I Tyskland er det ikke vanlig å forhandle om 
priser på dagligvarer, utenom på utendørs 
markeder. Prisene er som regel rimelige, og selgerne 
er ikke innstilt på å gi ytterligere rabatter. Dersom du 
kjøper mer enn ett non food-produkt, eller en dyrere 
vare (f.eks. elektronikk), kan du gjøre et forsøk på å 
forhandle om prisen. 
 
♦ På de fleste glass- eller plastflasker og bokser 
med drikkevarer, betaler man i Tyskland 0,25 € i 
pant. Panten refunderes når du leverer tomflaskene 
tilbake til butikken.  
 
♦ I de fleste større kjøpesentre og 
dagligvarebutikker kan du betale med Visa-eller 
andre debetkort. Enkelte mindre utsalgssteder 
aksepterer kun kontanter. Mange butikker tar ikke 
imot betaling med kredittkort eller sjekker. 
 
♦ Alle selgere i Tyskland er ved lov forpliktet til å gi 
2 års reklamasjon fra kjøpedato for alle varer de 
selger. Du kan kun rette krav mot selgeren, ikke mot 
produsenten. Dersom varen er mangelfull, kan du 
velge mellom gratis reparasjon eller bytte av varen. 
Får du problemer med den reparerte varen, eller hvis 
den nye varen også er mangelfull, kan du heve 
kjøpet. Da må du levere varen tilbake til selgeren, og 
du vil få tilbake hele kjøpesummen. Ved mindre feil 
eller mangler kan du be om å få avslag i pris. Prøv 
alltid først å komme til en løsning med selgeren! 
 
♦ Selger eller produsent av varen kan også gi deg 
en garanti i tillegg. Som regel finner du en detaljert 
beskrivelse av garantien på bruksanvisningen eller i 
et eget garantibevis. Ved kjøp av kostbare varer, bør 
du ta godt vare på kvitteringen. Garantier er ofte 
bare gyldige sammen med et originalt kjøpsbevis.  

♦ For de fleste varer og tjenester betaler du 16 
prosent moms, for matvarer og bøker 7 prosent. 
Moms er alltid inkludert i salgsprisen. Innbyggere av 
land utenfor EU, kan ved kjøp av varer i større 
butikker få refundert moms ved å fylle ut et spesielt 
skjema. 
 
 
 
 

Transport og hoteller 

 

Transport 
♦ Reiser du med togene til  Deutsche Bahn (DB) 
eller annen offentlig transport i Tyskland, må du 
kjøpe billett før du går om bord. Hvis du ikke rekker 
det, bør du gi beskjed til konduktøren snarest. Følg 
nøye med om billetten din er gyldig på de ulike 
togene. Billetter til reduserte priser er ofte bare 
gyldige på spesielle avganger eller strekninger. En 
”Schönes Wochenendticket” gjelder f.eks. ikke på 
fjerntog (ICE/IC/EC). Dersom du ved en kontroll 
framlegger feil billett, må du regne med å betale full 
pris og et ekstra gebyr.  
 
♦ Perrongene til tog, T-bane og trikk er ikke 
sperret av, som i mange andre land. Likevel skal du 
kjøpe billett i forkant. Dersom du ikke har gyldig 
billett ved en kontroll, kan du risikere å bli anmeldt til 
politiet, i tillegg til at du blir bøtelagt. 
 
♦ Ved forsinkelser eller kanselleringer av 
avganger til lokaltog (”Regionalbahnen”), har du ikke 
krav på refusjon av billettprisen. Du vil imidlertid få 
refundert billettprisen for fjerntog. Be konduktøren 
om å få en bekreftelse på forsinkelsen før du ber om 
refusjon ved utsalgsstedet for billetter. 



♦ Flypassasjerer kan – i følge europeisk lov, gjøre 
krav på sine rettigheter ved kansellering eller 
forsinkelser. Du finner informasjon om dette på 
http://europea.eu.int/comm/transport/air/rights/inde
x_en.htm 
 
 
 

Hotell 

 
♦ Har du reservert og fått bekreftet bestillingen av 
et hotellrom, er dette en forpliktende avtale mellom 
deg og hotellet. Hotellet kan ikke gi ditt rom til en 
annen, uten ditt samtykke. 
 
♦ Dersom en annen har fått ditt rom eller det er 
foretatt en dobbeltreservasjon, må hotellet betale 
kompensasjon for dine utgifter, som f.eks. en 
fremskyndet returreise eller et hotellrom til høyere 
pris, dersom du må flytte til et annet og dyrere hotell. 
 
♦ Dersom du ønsker å avbestille din 
hotellreservasjon, ta snarest kontakt med hotellet. 
Les nøye gjennom eventuelle bestemmelser for 
avbestillinger i hotellets vilkår.  Er du sent ute, kan 
du være nødt til å betale en del av beløpet. Hotellet 
kan ikke kreve betaling for frokosten (som er 20 
prosent), dersom denne er inkludert i overnattingen, 
og du kan maksimalt belastes for 80 prosent av 
prisen. Vær så tidlig ute som mulig med å avbestille, 
så rommet kan brukes av en annen og du slipper å 
betale. 
 
 
 
 
 
 

Helsetjenester 
 

EU/EØS-land 
Innbyggere av EU/EØS-land som har en obligatorisk 
helseforsikring, kan benytte seg av tyske 
helsetjenester (lege og sykehus) ved framvisning av 
det europeiske helseforsikringskortet (EHIC) 
eller E111-skjemaet. I Norge utstedes slike kort og 
skjema av Trygdekontoret. Utlegg vil refunderes som 
om du var forsikret i Tyskland. 
Før behandling skal du betale et engangsgebyr 
(“Praxisgebühr”) på 10 € i kvartalet. Dersom du skal 
henvises til en annen lege, bør du be om en 
“Überweisung”, slik at du slipper å betale gebyret en 
gang til. Trenger du behandling for kronisk sykdom, 
bør du på forhånd høre med Trygdekontoret hvor du 
skal henvende deg i Tyskland, og hva dette vil koste 
deg. 
 

Land utenfor EU/EØS 
Bor du i et land utenfor EU, som ikke har helseavtale 
med Tyskland, dekker ikke tysk helseforsikring deg. 
Dette er tilfellet hvis du f.eks. bor i Brasil. Du må i så 
fall selv dekke tjenestene. Vi anbefaler at du før 
avreise ordner en privat helseforsikring for 
utlandsopphold, som også dekker utgifter for 
eventuell hjemtransport.  

 
 
 
 
 
 
 

Nyttige telefonnumre: 
 

Politi: 110 
Brannvesen og akutt hjelp: 112 
Nummeropplysning: 11833 eller 11880 

(mellom 0,60 cent og 
1,19 € per minutt) 

Opplysninger om “Deutsche 
Bahn” (DB), tyske statsbaner: 

11861 (mellom 0,60 
cent og 1,19 € per 
minutt) 

 

Dersom du som utenlandsk forbruker mener du har 
blitt dårlig behandlet av tyske profesjonelle, vil de 
forskjellige europeiske forbrukerkontorene (ECC-
sentre) gjerne være behjelpelige med å finne fram til 
minnelige løsninger på uenigheten. På følgende 
nettside vil du finne en oversikt over alle ECC-
kontorer: 
http://europa.eu.int/comm/redress/ecc_network/inde
x_en.htm 
 
Følgende oversikt viser ECC-kontorene 
i land som deltar i mesterskapet: 
 

ECC Tyskland (tysk/engelsk/fransk): +49 7851/991 480 
eller +49 211/3809101 eller +49 431/9719350 
ECC Frankrike (fransk/engelsk/tysk): +49 7851/991 
480 eller 0820 200 999 (for samtaler fra Frankrike) 9 cent per 
minutt 
ECC Portugal (portugisisk/engelsk):+351/21 356 47 50 
ECC Spania (spansk/engelsk): +34/91 82 24 555 
ECC Storbrittania (engelsk): +44/19 02 71 00 68 
ECC Italia (italiensk/tysk/engelsk): +39 0471 98 09 39 
ECC Polen (polsk/engelsk): +48 0022 05 56 01 14 
ECC Sverige (svensk/engelsk): +46 8 429 0782 
ECC Nederland (nederlandsk/engelsk): +31 070 315 63 
33 
ECC Tsjekkia (tsjekkisk/slovakisk/engelsk): +420 22406-
2046 eller -2017 
 

Selv om vi har vært nøyaktige ved innhenting av 
opplysninger til denne brosjyren, kan vi ikke ta 
ansvar for eventuelle feil. Oppdatert: April 2006. 


