
Regler og vilkår for køb af ønsket sæde  

 Køb af ønskede sæder er mulig på alle flyvninger, som udføres og markedsføres af Scandinavian 

Airlines ("SAS"), når du rejser på SAS Go.   

 

 Ved online-booking på SAS' websted, booking via SAS-telefontjenesten eller booking via 

rejsebureau tilbyder SAS – hvis tilgængeligheden tillader det – mulighed for at bestille et sæde 

mod et ekstra gebyr (et "ønsket sæde"). SAS kan ikke garantere, at samtlige rejsebureauer 

tilbyder muligheden for at bestille og betale for et ønsket sæde.  

 

 Prisen for et ønsket sæde varierer afhængigt af flystrækning og det sæde, du ønsker.  

 

 Du kan bestille og betale for et ønsket sæde samtidig med, at du booker din billet via et 

rejsebureau, på SAS' websted eller via SAS-telefontjenesten. Du kan også føje et ønsket sæde til 

din booking via rejsebureauet (i den udstrækning rejsebureauet tilbyder en sådan mulighed), på 

SAS' websted eller via SAS-telefontjenesten helt frem til det tidspunkt, hvor check-in til 

flyvningen åbner.   

 

 SAS' 24-timers pengene-tilbage-garanti gælder ikke bestilling af ønsket sæde.  

 

 Passagerer med SAS EuroBonus Gold, Diamond eller Pandion kan bestille et ønsket sæde uden 

ekstra gebyr. Såfremt EuroBonus-niveauet er ukendt, eller ikke kan bekræftes i forbindelse med 

bestillingen, kan EuroBonus-medlemmer bestille et ønsket sæde mod det normale gebyr.  

 

 Et tildelt ønsket sæde kan ikke overdrages til en anden passager.  

 

 Tildelingen af et ønsket sæde er separat for hver flyvning og kan ikke overføres mellem 

flyvninger.  

 

 Børn (under 15 år), som rejser uledsaget, samt passagerer som rejser med særlig assistance, skal 

ikke betale for at bestille et ønsket sæde.  

 

 SAS' generelle transportvilkår indgår i disse vilkår.  

 

 SAS forbeholder sig ret til at ændre priser, regler og vilkår for de betalte sædeprodukter når som 

helst før købstidspunktet, med eller uden forudgående meddelelse.  

Ændring af sæde  

 Du kan ikke foretage ændringer af et tildelt ønsket sæde.  

 



 Vi vil gøre rimelige anstrengelser for at give dig det sæde, du har ønsket, men vi kan ikke 

garantere, at du får et bestemt sæde, uanset om bestillingen er bekræftet for dette ønskede 

sæde. Af drifts-, plads- eller sikkerhedsmæssige årsager forbeholder vi os ret til at tildele eller 

om-tildele et ønsket sæde når som helst, selv efter ombordstigning i flyet. Den endelige 

beslutning træffes af check-in-personalet og den besætning, der er i tjeneste på dagen for 

flyvningen.  

 

 Såfremt vi er nødt til at ændre dit sæde, forsøger vi at tilbyde dig et passende alternativ. I første 

omgang forsøger vi at placere hele dit selskab sammen, og derefter forsøger vi at tilgodese dit 

ønske om vinduessæde, midtersæde eller sæde ved midtergangen. Har du betalt for ekstra 

benplads, forsøger vi at finde et andet sæde med ekstra benplads. Er du ikke tilfreds med 

erstatningssædet, kan du ansøge om tilbagebetaling.  

Sæder i rækker ved nødudgangen  

 Sæder i rækker ved nødudgangen er de sæder, som er placeret enten ved siden af eller 

umiddelbart bag nødudgangen. Ved en evakuering skal du kunne tilbyde hjælp samt kunne åbne 

døren til nødudgangen. Derfor skal du, for at kunne sidde på et sæde i rækker ved 

nødudgangen, være en rask, stærk person (15 år eller ældre), der forstår skriftlige eller 

mundtlige anvisninger på engelsk. Du skal ville og kunne hjælpe til ved en evakuering. Såfremt 

du beder om et sæde i en række ved nødudgangen, skal du kunne vise, at du er egnet.  

 

 SAS afgør suverænt efter egne vurdering, om en person opfylder kravene til at måtte sidde på et 

sæde i en række ved nødudgangen. Såfremt passagereren ikke opfylder kravene, tildeles han 

eller hun et andet sæde. Der vil ikke ske tilbagebetaling af det ekstra beløb, som passagereren 

har betalt for t sæde i en række ved nødudgangen.  

Tilbagebetaling  

 Du får ikke tilbagebetalt det beløb, du har betalt for et ønsket sæde, hvis du bestemmer dig for 

ikke at flyve, hvis du, frivilligt eller ej, opgraderes, eller hvis du ikke er egnet til at sidde på det 

sæde, du har valgt.  

 

 Du får det beløb, du har betalt for et ønsket sæde, tilbage ved skift af fly eller ved 

flyveforstyrrelser, hvor SAS ikke kan tilbyde dig et passende alternativt sæde, samt hvis SAS ikke 

kan tilbyde dig det ønskede sæde af drifts-, planlægnings- eller sikkerhedsmæssige hensyn, som 

ligger helt uden for din kontrol.   

 

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

betalt for det ønskede sæde. Du skal ansøge om tilbagebetaling inden for 14 dage efter den 

sidste SAS-transport for at få pengene tilbage. 

 

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



 

 Ansøgninger om tilbagebetaling kan ikke behandles i lufthavnen eller ombord. 


