
Regler og vilkår for køb af forudbestilt måltid 

 Køb af forudbestilt måltid er mulig på udvalgte flyvninger, som udføres og markedsføres af 

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

 

 Du kan bestille og betale for måltider samtidig med, at du booker din billet på SAS' websted eller 

via et rejsebureau. SAS kan ikke garantere, at rejsebureauer tilbyder muligheden for at bestille 

og betale for forudbestilte måltider. Du kan også føje måltider til din booking via rejsebureauet 

(i den udstrækning rejsebureauet tilbyder en sådan mulighed) eller på SAS' websted når som 

helst indtil 18 timer før flyvningen.   

 

 Prisen for forudbestilte måltider varierer afhængigt af, hvilket måltid du vælger.  

 

 SAS' 24-timers pengene-tilbage-garanti gælder ikke bestilling af forudbestilte måltider.  

 

 Du kan ikke foretage ændringer af et forudbestilt måltid  

 

 Du kan ikke overføre et forudbestilt måltid mellem SAS-flyvninger, hvis du ombooker din billet. 

Kan du dog fremvise en kvittering til kabinepersonalet, som bekræfter dit køb af et forudbestilt 

måltid, som er købt i forbindelse med en SAS-flyvning, der er ombooket (og som dermed ikke er 

udnyttet), vil vi forsøge at tilgodese dit køb. Vi kan dog ikke garantere, at du får det forudbestilte 

måltid i en sådan situation.  

 

 Såfremt vi er nødt til at ændre din bestilling af et forudbestilt måltid, forsøger vi at tilbyde dig et 

passende alternativ. Er du ikke tilfreds med erstatningsmåltidet, kan du ansøge om 

tilbagebetaling.  

 

 SAS' generelle transportvilkår indgår i disse vilkår.  

 

 SAS forbeholder sig ret til at ændre priser, regler og vilkår for forudbestilte måltider når som 

helst før købstidspunktet, med eller uden forudgående meddelelse.  

 

Tilbagebetaling 

 Du får ikke det beløb, du har betalt for et forudbestilt måltid, tilbage, hvis du bestemmer dig for 

ikke at flyve, eller hvis du, frivilligt eller ej, opgraderes. Du får heller ikke pengene tilbage, hvis 

du bestemmer dig for ikke at udnytte det forudbestilte måltid.   

 

 Du har ret til at få pengene tilbage for dit forudbestilte måltid, såfremt et skift af fly, en aflyst 

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

tilbyde en rejsemulighed, hvor dit køb af et forudbestilt måltid tilgodeses.   



 

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

betalt for den forudbestilte måltid.  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 (flysas.com/feedback). 

 

 Ansøgninger om tilbagebetaling kan ikke behandles i lufthavnen eller ombord. 

 

 


