november 2019
Svenska Flygsportförbundet
Sportkod:
SVFLYSE

HJÄLP OSS ATT SÄNKA
RESEKOSTNADERNA

ANVÄND ALLTID SPORTKODEN NÄR DU
BOKAR SPORTRESOR
Hej!
Vår idrottsförening/klubb har blivit sportkund hos SAS, och har därmed
tillgång till SAS sportbiljetter och förmåner specialanpassade för
idrottsutövare. Genom att använda vår SAS sportkod kan vi sänka
våra resekostnader!
För att få tillgång till sportpriserna, ange vår unika sportkod.
Syftet med resan ska vara träning/tävling. Vår kod står här nedan.
Spara den!

VÅR SPORTKOD:

SVFLYSE

SÅ HÄR ANVÄNDER DU KODEN:
NÄR DU BOKAR VIA EN RESEBYRÅ
Påminn om att vi är sportkund hos SAS och att resan är en idrottsresa när du bokar.
Uppge vår sportkod så ordnar resebyrån resten.
NÄR DU BOKAR VIA SAS.SE/SPORT
Gå in på sas.se/sport och välj boka enskilda biljetter. Uppge vår sportkod när du
beställer.

FÖRDELARNA MED ATT VARA SPORTKUND HOS SAS
Individuella Sportpriser

Sportgrupp*

Bokning

Fram till avgång

Fram till avgång

Ändring av datum

Inrikes, Skandinavien och Europa:
utan kostnad**

Utan kostnad**

Till USA och Asien: Avgiftsfritt i SAS
Business, SAS Plus, SAS Go Flex**
Mot en avgift i SAS Go, SAS Business
Saver, SAS Plus Saver**
Namnändring

Utan kostnad fram
till 1 tim innan avresa

Utan kostnad fram till 2
timmar innan avresa

Barnrabatt

Ja

Ingen fast rabatt

Bagage

2 x 23 kg **** (skidfodral, cykel,
golfbag får ingå som ett av de tillåtna
bagagen)

2 x 23 kg **** (skidfodral, cykel,
golfbag får ingå som ett av de tillåtna
bagagen)

Återbetalning

Full återbetalning fram till 1 dag
innan avresa***

Full återbetalning fram till 8 dagar
innan avresa på inrikesresor. Delvis
återbetalning fram till 30 dagar innan
avresa på utrikesresor***

Biljettering

Sker 1 dag innan avresa. Vid bokning
via sas.se sker omedelbar biljettering

Sker 24 timmar innan avresa

**** Sportgrupper förutsätter att minst 10 personer reser tillsammans.
**** Gäller ändring i samma bokningsklass. Vid ändring till en biljett i en högre prisklass
kommer prisskillnaden att debiteras.
**** Om sportevenemanget ställs in, återbetalas biljetten fram till avresa. Enbart återresa återbetalas ej.
**** På flygningar med flygplanstypen CRJ900 (CR9) kan bagagekapaciteten vara begränsad.

