
Regler och villkor för köp av önskad sittplats  

 Köp av önskade platser är möjlig på alla flygningar som utförs och marknadsförs av Scandinavian 

Airlines (”SAS”) när du reser med SAS Go.   

 

 Vid online-bokning på SAS webbplats, bokning via SAS telefontjänst eller bokning via resebyrå 

erbjuder SAS – i mån av tillgång – möjlighet att boka plats mot en extra avgift (en ”önskad 

sittplats”). SAS kan inte garantera att samtliga resebyråer erbjuder möjlighet att boka och betala 

för en önskad sittplats.  

 

 Pris för önskad sittplats varierar beroende på flygsträcka och vilken plats du önskar.  

 

 Du kan boka och betala för en önskad sittplats samtidigt som du bokar din biljett via en 

resebyrå, på SAS webbplats eller via SAS telefontjänst. Du kan också lägga till önskad sittplats till 

din bokning via resebyrån (i den mån resebyrån erbjuder sådan möjlighet), på SAS webbplats 

eller via SAS telefontjänst när som helst fram till dess att incheckningen till flygningen öppnar.   

 

 SAS 24-timmars pengarna-tillbaka-garanti gäller inte bokningen av önskad sittplats.  

 

 Passagerare med SAS EuroBonus Gold, Diamond eller Pandion kan boka önskad sittplats utan 

någon extra avgift. Om EuroBonus-nivån är okänd eller inte kan bekräftas när bokningen görs, 

kan EuroBonus-medlemmar boka önskad plats mot den vanliga avgiften.  

 

 En tilldelad önskad sittplats kan inte överlåtas till en annan passagerare.  

 

 Tilldelningen av önskad sittplats är separat för varje flygning, och kan inte överföras mellan 

flygningar.  

 

 Barn (under 15 år) som reser utan sällskap samt passagerare som reser med särskild assistans 

behöver inte betala för att boka önskad plats.  

 

 SAS allmänna transportvillkor ingår i dessa villkor.  

 

 SAS förbehåller sig rätten att ändra priser, regler och villkor för de betalda platsprodukterna när 

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

Ändringar av sittplats  

 Du kan inte göra några ändringar av en tilldelad önskad sittplats.  

 

 Vi ska göra alla rimliga ansträngningar för att ge dig den sittplats du har önskat, men kan inte 

garantera att du får en viss plats, oavsett om bokningen är bekräftad för denna önskade plats. 



Av drifts-, planeringsmässiga - eller säkerhetsskäl förbehåller vi oss rätten att tilldela eller 

omtilldela en önskad sittplats när som helst, även efter ombordstigning på flygplanet. Det 

slutgiltiga beslutet tas av incheckningspersonalen och den besättning som är i tjänst på 

flygdagen.  

 

 Om vi behöver ändra din plats försöker vi erbjuda dig ett lämpligt alternativ. I första hand 

försöker vi placera hela ditt sällskap tillsammans, och därefter försöker vi tillgodose ditt 

önskemål om fönsterplats, mittplats eller gångplats. Om du har betalat för extra benutrymme 

försöker vi hitta en annan plats med extra benutrymme. Om du inte är helt nöjd med 

ersättningsplatsen kan du ansöka om återbetalning.  

Platser i nödutgångsraden  

 Platser i nödutgångsraden är de platser som är placerade antingen bredvid eller omedelbart 

bakom nödutgången. Vid en utrymning måste du kunna erbjuda hjälp samt kunna öppna dörren 

till nödutgången. Därför måste du för att få sitta på en plats i nödutgångsraden vara en frisk, 

stark person (15 år eller äldre) som förstår skriftliga eller muntliga anvisningar på engelska. Du 

måste vilja och kunna hjälpa till vid en nödutrymning. Om du begär en plats i nödutgångsraden 

ombeds du visa att du är lämplig.  

 

 SAS avgör helt efter eget gottfinnande om en person uppfyller kraven för att få sitta på en plats i 

nödutgångsraden. Om passageraren inte uppfyller kraven tilldelas han eller hon en annan plats. 

Ingen återbetalning av det extra belopp som passageraren betalat för en plats i 

nödutgångsraden sker.  

Återbetalning  

 Du får inte de pengar som du betalat för önskad plats tillbaka om du bestämmer dig för att inte 

flyga, om du, frivilligt eller ej, uppgraderas eller om du inte är lämpad att sitta på den plats du 

har valt.  

 

 Du får tillbaka de pengar som du betalat för önskad plats vid flygplansbyte eller 

flygningsstörningar där SAS inte kan erbjuda dig en lämplig alternativ plats samt i fall där SAS 

inte kan erbjuda dig din önskade plats av drifts-, planeringsmässiga eller säkerhetsskäl som 

ligger helt utanför din kontroll.   

 

 Förutsatt att du har rätt till återbetalning, har du rätt till återbetalning av den summa du har 

betalat för den önskade platsen. Du måste ansöka om återbetalning inom 14 dagar efter den 

sista SAS-transporten för att få pengarna tillbaka. 

 

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

 

 Återbetalningsansökningar kan inte behandlas på flygplatsen eller ombord. 


