
 

 

Regler og vilkår for forudbetalt ekstrabagage 

 Køb af forudbetalt ekstrabagage er kun mulig på SK-flyvninger, som udføres og markedsføres af 

Scandinavian Airlines ("SAS"). 

 

 Du kan bestille og betale for ekstrabagage online, i SAS-automater i lufthavnen, hos SAS-

personalet i lufthavnen eller via rejsebureauer. Prisen for forudbetalt ekstrabagage varierer 

afhængigt af købssted. SAS kan ikke garantere, at rejsebureauer tilbyder muligheden for at 

bestille og betale for ekstrabagage. 

 

 SAS' 24-timers pengene-tilbage-garanti gælder ikke bestilling af forudbetalt ekstrabagage. 

 

 Den forudbetalte ekstrabagage er personlig og kan ikke overdrages. 

 

 SAS' generelle transportvilkår indgår i disse vilkår. 

 

 SAS forbeholder sig ret til at ændre priser, regler og vilkår for forudbetalt ekstrabagage når som 

helst før købstidspunktet, med eller uden forudgående meddelelse. 

Tilbagebetaling 

 Beslutter du dig for ikke at flyve, får du ikke pengene tilbage for den forudbetalte ekstrabagage. 

Du får heller ikke pengene retur, hvis du bestemmer dig for ikke at medtage ekstrabagage, som 

du, som følge af den forudbetalte ekstrabagage, har ret til, eller hvis du medtager mindre 

bagage, end du som følge af den forudbetalte ekstrabagage har ret til. 

 

 Du får ikke pengene tilbage for den forudbetalte ekstrabagage, hvis din bagage forsinkes på 

rejsen (dvs. hvis din bagage ankommer med et senere fly).  

 

 Du har ret til at få pengene tilbage for din forudbetalte ekstrabagage, såfremt et skift af fly, en 

aflyst flyvning eller flyveforstyrrelser i forbindelse med en SAS-flyvning skulle medføre, at vi ikke 

kan medtage dig ombord, og vi ikke kan tilbyde dig et passende alternativ. Du skal ansøge om 

tilbagebetaling inden for 14 dage efter den sidste SAS-transport for at få pengene tilbage.  

 

 Forudsat, at du har ret til tilbagebetaling, har du ret til at få tilbagebetalt det beløb, du har 

betalt for den forudbetalte ekstrabagage.  

 

 Du ansøger om tilbagebetaling via SAS Customer Care (flysas.com/feedback). 

 

 Ansøgninger om tilbagebetaling kan ikke behandles i lufthavnen eller ombord. 

 

 


