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TRS Travelright går ihop med Försenad.se och tar in nya ägare
– blir störst i Skandinavien på flygförseningsersättning
Konsumenträttföretagen TRS Travelright Services och Försenad.se går
samman och blir störst i Skandinavien på att hjälpa passagerare få
ersättning vid flygförseningar. Samtidigt kommer Avito-grundarna Filip
Engelbert och Jonas Nordlander in som nya delägare.
TRS Travelright Services och Försenad.se arbetar för att passagerare ska få den
ersättning som EU:s regler ger rätt till vid en försening på över tre timmar,
inställt flyg eller nekad boarding.
Det handlar om mycket pengar – 250 till 600 euro per person – som kan täcka
kostnader man haft i samband med förseningen och ge lite kompensation för
förlorad tid. Ändå är det försvinnande få som begär och lyckas få ersättning,
främst på grund av att det är en krånglig och dyr process att driva på egen hand.
Det är där TRS Travelright och Försenad.se kommer in i bilden. Tillsammans har
de hjälpt närmare 20 000 svenskar att få över 45 miljoner kronor i sammanlagd
ersättning sedan de startade 2013 respektive 2015.
– Företagen löser ju ett problem som nästan alla känner igen. Från att ha varit
nästan omöjligt att lyckas få den ersättning man har rätt till från flygbolagen, är
det nu lika enkelt som att köpa något på nätet, vilket är fantastiskt. Vi är
övertygade om att teamen på TRS och Försenad.se tillsammans kommer att
utveckla det här till en ledande konsumentserviceprodukt i Europa. Tusentals
resenärer som redan har fått hjälp älskar tjänsten, säger Jonas Nordlander.
Det nya sammanslagna bolaget får ännu större legal förmåga både i Sverige och
Europa och kan med gemensamma krafter skala upp i snabbare takt.
– Det finns fortfarande många som inte vet att de kan kräva ersättning, eller så
har de försökt själva men blivit nekade. Tillsammans med Försenad.se kommer
vi att kunna erbjuda ännu bättre service och nå ut till många fler som har pengar
att hämta med vår hjälp, säger Henrik Schröder, VD för TRS Travelright och
Försenad.se.
För mer information, kontakta:
Henrik Schröder, vd: 076-619 34 54, henrik.schroder@trstravelright.com
Josefin Böhm, marknadschef: 070-958 78 16, josefin.bohm@trstravelright.com
TRS Travelright Services är ett svenskt konsumenträttsföretag som specialiserat sig på hjälpa
passagerare att få ersättning för flygförseningar, inställda resor och nekad boarding i enlighet
med EU-förordningen 261/2004. Se även trstravelright.com.

