
 

 

Regler och villkor för förbetalt extrabagage 

 Köp av förbetalt extrabagage är endast möjligt på SK-flygningar som utförs och marknadsförs av 

Scandinavian Airlines (”SAS”). 

 

 Du kan boka och betala för extrabagage online, i SAS-automater på flygplatsen, hos SAS personal 

på flygplatsen eller via resebyråer. Pris för förbetalt extrabagage varierar beroende på köpställe. 

SAS kan inte garantera att resebyråer erbjuder möjlighet att boka och betala för extrabagage. 

 

 SAS 24-timmars pengarna-tillbaka-garanti gäller inte bokningen av förbetalt extrabagage. 

 

 Det förbetalda extrabagaget är personligt och kan inte överlåtas. 

 

 SAS allmänna transportvillkor ingår i dessa villkor. 

 

 SAS förbehåller sig rätten att ändra priser, regler och villkor för förbetalt extrabagage när som 

helst före tidpunkten för inköp, med eller utan föregående meddelande. 

Återbetalning 

 Om du bestämmer dig för att inte flyga, får du inte pengarna tillbaka för det förbetalda 

extrabagaget. Du får heller ingen återbetalning om du bestämmer dig för att inte ta med dig 

extrabagage som du på grund av det förbetalda extrabagaget har rätt till, eller om du tar med 

dig mindre bagage än du på grund av det förbetalda extrabagaget har rätt till. 

 

 Du får inte tillbaka pengarna för det förbetalda extrabagaget om ditt bagage blir försenat på 

resan (dvs. om ditt bagage kommer med ett senare flyg).  

 

 Du har rätt att få tillbaka pengarna för ditt förbetalda extrabagage om ett flygplansbyte, en 

inställd flygning eller flygstörningar i samband med en SAS-flygning skulle leda till att vi inte kan 

ta ombord dig och att vi inte kan erbjuda ett lämpligt alternativ. Du måste ansöka om 

återbetalning inom 14 dagar efter den sista SAS-transporten för att få pengarna tillbaka.  

 

 Förutsatt att du har rätt till återbetalning, har du rätt att få återbetalat den summa du har 

betalat för det förbetalda extrabagaget. 

 

 Du ansöker om återbetalning via SAS Customer Care (flysas.com/feedback). 

 

 Återbetalningsansökningar kan inte behandlas på flygplatsen eller ombord. 

 

 


