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Vilkår for befordring av 
passasjerer og bagasje 
Innledning 
Disse vilkårene for befordring styrer forholdet mellom deg som 
passasjer og oss som flyselskap angående din befordring med et fly 
drevet av oss, eller i samsvar med en billett med vår 
flyselskapskode for den flyvningen eller en del av flyvningen. Dine 
rettigheter og plikter overfor oss og motsatt i denne saken er 
skissert i vilkårene for befordring. Vi anbefaler deg å lese vilkårene 
for befordring, siden de blant annet fastsetter ulike begrensninger 
som påvirker deg, for eksempel angående våre ansvarsgrenser mot 
deg, i tilfelle skade og forsinkelse påvirker deg og/eller din bagasje. 
Hvis våre ansvarsgrenser er ikke tilfredsstillende i forhold til dine 
behov, anbefaler vi deg å tegne personlig reiseforsikring. 

 
Disse vilkårene for befordring kan endres uten varsel. Den 
versjonen som gjelder til enhver tid er den som er nyligst 
publisert, og den kan lastes ned fra vår nettside www.flysas.com 
til enhver tid. 

 

Artikkel 1: Hva bestemte uttrykk betyr i 
disse vilkårene 
Når du leser disse vilkårene, vær oppmerksom på at: 

 
«Vi», «vår», «oss» og «oss» betyr Scandinavian Airlines System 
Danmark - Norge - Sverige. 

 

«Du», «din» og «deg» betyr enhver person, unntatt 
besetningsmedlemmer, som befordres eller skal befordres med fly i 
samsvar med en billett. (Se også definisjonen av «Passasjer»). 

 
«Avgifter pålagt av andre enn flyselskapet» betyr avgifter og 
gebyrer pålagt av andre enn flyselskapet, oftest offentlige 
myndigheter eller flyplasser. Slike gebyrer og tilleggsavgifter kan 
være flyplassavgifter, passasjeravgifter etc.  

 
«Avgifter pålagt av flyselskapet» betyr tilleggsavgifter og gebyrer 
som er tilleggsavgifter og gebyrer pålagt av flyselskapet, som 
for eksempel drivstofftillegg, sikkerhetsavgifter, 
tjenestegebyrer etc. 

 
«Avtalte stoppesteder» betyr de stedene, bortsett fra 
avgangsstedet og bestemmelsesstedet, som er fastsatt på billetten 
eller vist i våre rutetider som planlagte stoppesteder på ruten. 

 
«Bagasje» betyr de personlige eiendelene som du har med i 
forbindelse med reisen din. Med mindre annet er bestemt, består 
den av både innsjekket bagasje og håndbagasje. 

 
«Bagasjekupong» betyr et dokument utstedt utelukkende for 
identifikasjon av innsjekket bagasje. 

 
«Bagasjekvittering» betyr de delene av billetten som er knyttet til 
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transport av din innsjekkede bagasje. 
 

«Befordring» betyr befordring av passasjerer og/eller bagasje med 
fly. 

 
«Billett» betyr enten dokumentet «Passasjerbillett og 
bagasjekvittering» eller elektronisk billett, i begge tilfeller utstedt av 
oss eller på våre vegne, og innbefatter kontraktsvilkår, andre 
merknader og kuponger. 

 
«Dager» betyr kalenderdager, inkludert alle de syv dagene i uken; 
forutsatt at, i den hensikt å varsle, dagen hvorpå varselet er sendt 
ikke skal telles; det forutsettes videre at for å avgjøre varigheten 
av gyldigheten til en billett, skal ikke dagen billetten er utstedt 
eller flyturen startet telles. 
 
«Ekstraordinære omstendigheter» betyr situasjoner der en 
hendelse ikke kunne vært unngått, selv om alle rimelige tiltak var 
truffet. Slike omstendigheter kan særlig inntreffe i tilfelle politisk 
ustabilitet, værforhold uforenlig med driften av flyet det gjelder, 
sikkerhetsrisikoer, uventede flysikkerhetsmangler, streiker som 
påvirker driften av et luftfartsselskap eller der virkningen av en 
avgjørelse innen lufttrafikkstyring i forhold til et bestemt fly på en 
bestemt dag gir opphav til en lang forsinkelse eller kansellering av 
en eller flere flyvninger med det flyet. 
 
«Elektronisk billett» betyr reiseruten/kvitteringen utstedt av oss 
eller på våre vegne, de elektroniske kupongene og eventuelt et 
boardingdokument. 

 
«Elektronisk kupong» betyr en elektronisk flykupong eller annet 
verdidokument som ligger i vår database. 
 
«Flyselskap» betyr et flyselskap hvis flyselskapskode vises på 
billetten din eller på en sammenhengende billett. 

 
«Flyselskapskode» betyr de to tegnene eller tre bokstavene som 
identifiserer et bestemt luftfartsselskap. 
 
«Force Majeure» betyr ekstremt uvanlige og helt uforutsette 
omstendigheter utenfor din kontroll, med konsekvenser som ikke 
kunne vært unngått selv om all aktsomhet hadde vært utøvd. 
 
«Forordning (EF) 261/2004» betyr forordning (EF) 261/2004 fra 
Europaparlamentet og Rådet av 11. februar 2004 om fastsettelse 
av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved 
nektet ombordstigning, og ved innstilte eller vesentlig forsinkede 
flyreiser. 

 
«Frist for innsjekking» betyr fristen for den spesifikke flyplassen 
som er spesifisert av flyselskapet der må du ha fullført 
innsjekkingsformalia og – hvis aktuelt – mottatt boardingpasset 
ditt. 

 
«Fullmektig» betyr en salgsagent som er utnevnt av oss til å 
representere oss i salg av lufttransport på vårt tjenestetilbud. 
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«Håndbagasje» betyr all din bagasje som ikke er innsjekket 
bagasje. 

 
«Innsjekket bagasje» betyr bagasje som vi oppbevarer, og som vi 
har utstedt en bagasjekvittering for. 

 
«Kodedeling» betyr befordring fra et flyselskap for flyreiser der 
setene blir tilbudt av et annet flyselskap med sin egen 
flyselskapskode, alene eller sammen med det fungerende 
flyselskapets flyselskapskode. 

 
«Kontraktsvilkår» betyr de uttalelsene som finnes i eller leveres 
med billetten din eller en reiserute/kvittering, identifisert som sådan 
og som ved henvisning innbefatter disse vilkårene for befordring og 
merknadene. 
 
«Konvensjon» betyr Konvensjon om visse ensartede regler for 
internasjonal luftbefordring, undertegnet i Montreal 28. mai i 1999. 

 
«Kupong» betyr både en flykupong i papir og en elektronisk 
kupong, der begge gir den navngitte passasjeren rett til å reise på 
en bestemt reise som er identifisert på den. 

 
«Nærmeste familie» betyr din ektefelle eller samboer, foreldre, 
barn, søsken, besteforeldre, barnebarn, svigerfedre, svigermødre, 
svogere, svigerinner, svigersønner og svigerdøtre. 

 
«Passasjer» betyr enhver person unntatt besetningsmedlemmer, 
som befordres eller skal befordres med fly i samsvar med en billett. 
(Se også definisjonen på «du», «din» og «deg»). 

 
«Passasjerkupong» eller «Passasjerkvittering» er den delen av 
billetten som er utstedt av oss eller på våre vegne, som er slik 
merket og som til slutt skal beholdes av deg. 
 
«Reisekupong» betyr den del av billetten som bærer betegnelsen 
«good for passage» («gyldig for transport»), eller i tilfelle en 
elektronisk billett, den elektroniske kupongen, og angir de 
bestemte stedene du har rett til å reise mellom. 

 
«Reiserute/kvittering» betyr et dokument eller dokumenter vi 
utsteder til passasjerer som reiser på elektroniske billetter som 
inneholder passasjerens navn, informasjon om flyreiser og 
merknader. 

 
«Sammenhengende billett» betyr en billett utstedt til deg 
sammen med en annen billett, som til sammen utgjør en enkelt 
transportavtale. 
 
«SDR» betyr en spesiell trekkrettighet (special drawing right), 
som er en sammensatt enhet av valutaen som er den offisielle 
enheten for utveksling til International 
Monetary Fund. Informasjon om dagens kurs på en spesiell 
trekkrettighet i en av de skandinaviske valutaene finnes i 
dagspressen eller hos bankkontorer. 
 
«Skade» omfatter død eller personskade på en passasjer, tap, 
delvis tap, tyveri eller annen skade, som følge av eller i 
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forbindelse med transport eller andre medfølgende tjenester 
utført av oss. 

 
«Stoppested» betyr et planlagt stopp på reisen, på et sted 
mellom avgangsstedet og bestemmelsesstedet for en 
minimumsperiode på tjuefire timer. 

 
«Tariff» betyr de publiserte takstene, gebyrene og/eller relaterte 
vilkår for befordring for et flyselskap som er innlevert, der det 
kreves, til de rette myndighetene.  
 
Artikkel 2: Anvendbarhet 
2.1 Generelt 
Unntatt som fastsatt i artikkel 2.2, 2.4, 2.5 og 3.1.2 gjelder våre 
vilkår for befordring bare på flyreiser eller flystrekninger som drives 
av oss, og/eller der vårt navn eller flyselskapskode er angitt i feltet 
for flyselskap på billetten for den flyreisen eller den strekningen. 

 
Outside Europe Regulation (EC) 261/2004 gjelder muligens ikke. 
Hvis du reiser utenfor Europa på flyvninger som ikke befordres av 
oss, må du være klar over at du muligens ikke har rett til bistand 
fra oss, eller det befordrende flyselskapet, i situasjoner hvor flyet er 
kansellert, forsinket, hvis du blir nektet ombordstigning eller blir 
nedgradert. I disse situasjonene vil rettighetene dine bli styrt av 
den lokale lovgivningen som gjelder for den aktuelle flygingen. 

 
2.2 Charterdrift 
Hvis befordringen skjer i forbindelse med en charteravtale, gjelder 
disse vilkårene for befordring bare i den utstrekning de er 
innlemmet i eller henvist til i charteravtalen eller billetten. 

 
2.3 Kodedeling 
På enkelte tjenester har vi avtaler med andre flyselskaper, kjent 
som «kodedeling». Dette betyr at selv om du har en reservasjon 
hos oss og har en billett der vårt navn eller flyselskapskoden vår 
(SK) angis som flyselskap, kan et annet flyselskap føre flyet. 
Dersom dette er tilfelle, vil vi eller våre autoriserte agenter 
informere deg om hvilket flyselskap som utfører flyvningen på det 
tidspunktet du foretar en reservasjon. Din kontraktspartner er det 
markedsførende flyselskapet, dvs. flyselskapet hvis flyselskapskode 
vises på flykupongen eller routing-seddelen ved siden av 
rutenummeret. Uansett bestemmelsene ovenfor, skal alle krav i 
tilfelle kodedeling knyttet til erstatning og assistanse i tilfelle nektet 
ombordstigning, kansellering, lange forsinkelser eller nedgradering 
basert på forordning (EF) 261/2004 forelegges selskapet som 
utfører flyvningen. Andre krav om skader for dokumenterte tap og 
kostnader kan sendes inn enten til det markedsførende 
flyselskapet, eller selskapet som utfører flyvningen. 
Videre, med hensyn til kodedelingsflyvninger med et annet 
flyselskap som går fra eller ankommer en amerikansk flyplass, 
skal flyselskapet som utfører flyvningen sin beredskapsplan for 
håndtering av   
forsinkelser som oppstår på bakken gjelde. Detaljert 
informasjon om disse beredskapsplanene kan fås fra det 
nettsiden til flyselskapet som utfører flyvningen. 

 
2.4 Overstyrende lov 
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Disse vilkårene for befordring gjelder med mindre de er i strid med 
gjeldende lov som ikke kan fravikes ved avtale mellom partene, i 
hvilket tilfelle slike lover skal gjelde. 

 
Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene for befordring er ugyldige 
i henhold til gjeldende lov, skal de øvrige bestemmelsene likevel 
fortsatt være gyldige. 

 
2.5 Vilkår gjelder over regelverk 
Unntatt som angitt i disse vilkårene for befordring, i tilfelle 
uoverensstemmelser mellom disse vilkårene for befordring og 
andre bestemmelser vi måtte ha som angår spesielle emner, skal 
disse vilkårene ha fortrinn. 

 
  Artikkel 3: Billetter 

3.1 Generelle bestemmelser 
3.1.1 Billetten er det endelige beviset på transportavtalen 
mellom oss og passasjeren som er navngitt i billetten. Vi vil bare 
befordre passasjeren hvis navn står i billetten, og du kan bli 
pålagt å vise gyldig legitimasjon. 

 
3.1.2 En billett er overførbar i sin helhet (men ikke delvis), gitt; 

 
– at du kontakter oss med en forespørsel om overføring av billetten 
din minimum 24 timer før den planlagte avgangstiden på den første 
flykupongen til billetten, 

 
– at vi er flyselskapet som utfører flyvningen for alle flyreiser eller 
flystrekninger i billetten, og 

 
– at personen som billetten skal overføres til tilfredsstiller og 
samtykker med alle vilkår som følger den opprinnelige billetten. 

 
Når du overleverer billetten til oss, vil vi utstede en ny billett i 
navnet på personen som billetten skal overføres til. Den nye 
billetten vil være underlagt de samme vilkår som gjelder for den 
opprinnelige billetten. Du vil bli belastet et administrasjonsgebyr 
for overføring av billetten. 

 
Bortsett fra det som framgår ovenfor, er en billett ikke overførbar. 

 
3.1.3 Enkelte billetter selges til redusert pris, som helt eller delvis 
ikke kan være ikke-refunderbare. Dersom en billett er ikke-
refunderbar, vil avgifter pålagt av flyselskapet heller ikke 
refunderes, mens avgifter som ikke er pålagt av flyselskapet alltid 
vil bli refundert, eventuelt underlagt betaling av et 
administrasjonsgebyr. Du bør velge en billettype som passer best 
til dine behov. Du bør også sikre at du har dekkende forsikring 
som omfatter de tilfellene der du må avbestille billetten din. 

 
3.1.4(a) Hvis du har en billett som beskrevet i artikkel 3.1.3 
ovenfor, og du blir forhindret fra å reise på grunn av force 
majeure, vil vi, forutsatt at du raskt informerer oss og fremviser 
bevis for slik force majeure, etter vårt skjønn enten innen rimelig 
tid refundere, eller gi deg en kreditt på et ikke-refunderbart beløp 
som tilsvarer prisen på reisen for fremtidige reiser hos oss, som i 
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begge tilfeller er gjenstand for et administrasjonsgebyr. 
 

3.1.4(b) Hvis du har en billett som beskrevet i artikkel 3.1.3 
ovenfor, og den planlagte flyturen din blir forsinket på grunn av 
Force Majeure, vil vi, forutsatt at du raskt informerer oss og 
fremviser bevis for slik Force Majeure, frakte deg ved første 
mulighet på et annet av våre rutefly med ledig plass, uten ekstra 
kostnad. 

 
3.1.5 Billetten er og forblir til enhver tid eiendommen til det 
utstedende flyselskapet. 

 

3.1.6 Unntatt i tilfelle elektronisk billett, har du ikke rett til å bli 
fraktet med et fly med mindre du kan vise gyldig billett som 
inneholder flykupong for den flyturen og alle andre ubrukte 
flykuponger og passasjerkupongen. Du har i tillegg heller ikke rett 
til å bli fraktet dersom billetten er ødelagt, eller hvis den har blitt 
endret på annen måte enn av oss eller vår autoriserte agent. I 
tilfelle elektronisk billett, skal du ikke ha rett til å bli fraktet på et 
fly med mindre du gir kan fremvise gyldig identifikasjon, og en 
gyldig elektronisk billett er utstedt i ditt navn. 

 
3.1.7(a) I tilfelle tap eller ødeleggelse av en billett (eller del av 
den) som beskrevet i artikkel 3.1.3 ovenfor, vil vi ved forespørsel, 
hvis vi har utstedt billetten, erstatte billetten (eller del av den) ved 
å utstede en ny billett, forutsatt at det finnes bevis som lett kan 
fastsettes på tidspunktet om at en gyldig billett for flyturen(e) det 
gjelder ble behørig utstedt. Du er ansvarlig for å tilbakebetale oss 
for kostnader og tap, opptil verdien av den opprinnelige billetten, 
som nødvendigvis og rimeligvis ble påført oss eller et annet 
flyselskap for misbruk av den opprinnelige billetten. Vi vil ikke 
kreve tilbakebetaling fra deg dersom slikt tap følger av vår egen 
uaktsomhet. Vi vil kreve et administrasjonsgebyr for denne 
tjenesten, med mindre tap eller ødeleggelse av billetten skyldes 
uaktsomhet fra vår side eller fra en av våre autoriserte agenter. 

 
3.1.7 (b) I tilfelle tap av eller ødeleggelse av en billett som er fullt 
refunderbar kan vi kreve at du betaler full billettpris for en ny 
billett, som er gjenstand for refusjon hvis og når vi er tilfreds med 
at den tapte eller ødelagte billetten ikke har vært brukt før utløpet 
av dens gyldighet. Dersom du overgir den opprinnelige billetten 
før utløpet av gyldigheten dens etter at du finner den, vil den 
foregående tilbakebetalingen behandles på det tidspunktet. 

 
3.1.8 En billett er verdifull, og du bør utføre nødvendige tiltak for å 
sikre den, og sikre at den ikke blir mistet eller stjålet. 

 
3.2 Gyldighetstid 
3.2.1 Med mindre annet er fastsatt i billetten, i disse vilkårene for 
befordring eller i gjeldende pristakster, (som kan begrense 
billettens gyldighet, i hvilket tilfelle begrensningen vil bli vist i 
billetten), er en gyldig billett i: 
(a) ett år fra utstedelsesdato; eller 
(b) hvis første reise inntreffer innen ett år fra utstedelsesdato, ett 
år fra datoen for første reise under billetten. 

 
3.2.2 Hvis du etter å ha påbegynt reisen er ute av stand til å reise 
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innenfor gyldighetsperioden på grunn av sykdom, kan 
gyldighetstiden for billetten bare forlenges hvis reglene for 
billetten åpner opp for det. 

 
 

3.2.3 I tilfelle en passasjer dør underveis, kan billettene til 
personene som er sammen med passasjeren endres ved å frafalle 
minimumsoppholdet eller utvide gyldigheten. Ved dødsfall i 
nærmeste familie hos en passasjer som har påbegynt reisen sin, 
kan gyldigheten til passasjerens billett og til hans eller hennes 
umiddelbare familie som reiser sammen med passasjeren endres 
på lignende måte. Enhver slik endring skal foretas ved mottak av 
en gyldig dødsattest, og eventuell slik utvidelse av gyldighetstiden 
skal ikke være for en lengre periode enn førtifem (45) dager fra 
datoen til dødsfallet. 

 
3.3 Kupongrekkefølge og bruk 

 
3.3.1. En billett består av én eller flere flykuponger. Hver flykupong 
utstedes for nøyaktig én sektor. For eksempel: en billett fra 
Stockholm til New York og tilbake, med sektorer fra Stockholm – 
København, København – New York, New York – København, 
København – Stockholm består av fire flykuponger eller én billett. På 
samme måte består flygningen fra Stockholm – København, 
København – Stockholm også av to flykuponger, uavhengig om det er 
noen mellomlandinger i København. Billetten du har kjøpt er kun 
gyldig for den transportrekkefølgen som vises på den. Prisen du har 
betalt er basert på våre billettpriser, og er spesielt utregnet basert på 
reisedatoene du har valgt og reiserekkefølgen. Derfor gjelder den 
utregnede prisen kun for transportrekkefølgen som vises på billetten. 
Dette er en viktig del av vår kontrakt med deg. På grunn av 
markedssituasjonen, kan priser som består av flere flykuponger være 
billigere enn de respektive individuelle flyseksjonene. For å hindre at 
disse billigere billettprisene undergraves har vi gjort det til en regel 
og et vilkår at sektorer må flys i samme transportrekkefølge som 
vises på billetten.  

  
3.3.2 Hvis du ønsker å endre noen del av reisen, må du kontakte oss 
på forhånd. Hvis du ikke kan fly i den angitte rekkefølgen på grunn av 
ekstraordinære hendelser, sykdom eller andre hindringer/grunner du 
ikke er ansvarlig for, vil de resterende flykupongene forbli gyldige. I 
dette tilfellet kan du bruke de resterende flykupongene i rekkefølgen 
som vises. Vi må bli informert om de relevante årsakene umiddelbart 
etter at du er blitt oppmerksom på dem eller etter at hindringen er 
blitt fjernet. Årsaken må også underbygges. I dette tilfellet kan du 
bruke de resterende flykupongene i den planlagte rekkefølgen som 
vises. 
 
3.3.3 Hvis du har valgt en tariff i samsvar med en fast reiserekkefølge 
(se 3.3.1), må du merke deg følgende: Hvis du ikke reiser alle de 
individuelle rutene eller ikke i rekkefølgen som står på billetten med 
ellers uendret reisedata, vil vi omkalkulere billettprisen i henhold til 
din nye rute. Den nye billettprisen vil herved bli bestemt, og du må 
betale for den faktiske ruten, avhengig av tariff- og reisereglene for 
billetten. Den nye billettprisen vil være basert på billettprisen som er 
tilgjengelig samme dag som det ble bedt om en endring i ruteplanen. 
Denne prisen kan være høyere eller lavere enn prisen du betalte 
opprinnelig. 
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Utregningen vil være basert på beste tilgjengelige pris i din 
bestillingsklasse for den endrede transportrekkefølgen. Hvis 
bestillingsklassen du opprinnelig bestilte ikke er tilgjengelig for den 
endrede ruten på dagen du bestiller, vil den laveste tilgjengelige 
bestillingsklassen brukes for å omkalkulere den endrede 
transportrekkefølgen. Eventuelle refunderbare skatter og avgifter for 
ubrukte flykuponger vil bli trukket fra. Merk at du ikke vil få lov til å 
reise med mindre du har betalt mellomlegget. 
 

3.4 Navn og adresse på flyselskapet 
Vårt navn kan forkortes til vår flyselskapskode, eller annet, i 
billetten. Vår adresse skal anses å være den avgangsflyplassen som 
er vist ovenfor den første forkortelsen av navnet vårt i «carrier»-
boksen i billetten, eller i tilfelle elektronisk billett, den som er vist 
for den første flyvningen i reiseruten/kvitteringen. 

 
Artikkel 4: Billettpriser, skatter og avgifter 
4.1 Billettpriser 
Billettprisene gjelder bare for befordring fra avgangsflyplassen til 
flyplassen på bestemmelsesstedet, med mindre annet er 
uttrykkelig angitt. Billettprisen innbefatter ikke bakketransport 
mellom flyplasser og eller mellom flyplasser og terminaler med 
mindre annet er uttrykkelig angitt. Med mindre annet er avtalt, vil 
billettprisen beregnes i henhold til den tariffen som gjelder på 
datoen du bestilte billetten for reise på de bestemte datoene og 
reiseruten som vises på den. Skulle du endre reiserute eller dato 
for reisen, kan dette påvirke prisen som skal betales. 

 
4.2 Skatter, gebyrer og avgifter 
4.2.1 Både avgifter pålagt av flyselskapet og avgifter som 
ikke er pålagt av flyselskapet skal betales av deg 

 
4.2.2 Hvis du kansellerer en refunderbar billett, vil både avgifter 
pålagt av flyselskapet og avgifter som ikke er pålagt av 
flyselskapet bli refundert. I henhold til type billett, kan 
tilbakebetalingen være underlagt et administrasjonsgebyr. Hvis du 
kansellerer en ikke-refunderbar billett vil du bare ha rett til 
refusjon av avgifter som ikke er pålagt av flyselskapet, og slik 
tilbakebetaling vil være gjenstand for et administrasjonsgebyr. 

 
4.3 Valuta 
Billettpriser, skatter, avgifter og gebyrer betales i valutaen til 
landet hvor billetten er utstedt, med mindre en annen valuta er 
angitt av oss eller våre autoriserte agenter, når eller før betaling 
foretas (for eksempel fordi den lokale valutaen ikke kan 
konverteres). Vi kan, etter vårt skjønn, akseptere betaling i en 
annen valuta. 

 

Artikkel 5: Reservasjoner 
5.1 Krav til reservasjoner 
5.1.1 Vi eller våre autoriserte agenter registrerer reservasjonen(e) 
din(e). På forespørsel gir vi deg en skriftlig bekreftelse på 
reservasjonen(e). 

 
5.1.2 Enkelte billettpriser inneholder betingelser som begrenser 
eller utelukker din rett til å endre eller kansellere reservasjoner, 



11  

eller å be om tilbakebetaling. 
 

5.2 Billetteringsfrister 
Hvis du ikke har betalt for billetten innenfor den fastsatte 
billetteringsfristen som vi eller våre autoriserte agenter 
fastsetter, kan vi kansellere reservasjonen din. 

 
5.3 Personlige data 
Du erkjenner at personopplysninger har blitt gitt til oss i forbindelse 
med: å foreta en reservasjon, å kjøpe billett, å kontakte deg 
angående innsjekking og annen informasjon om flyturen, å anskaffe 
tjenester som for eksempel hotellreservasjon og leiebil, å utvikle og 
tilby tjenester som for eksempel spesialfasiliteter for personer med 
redusert mobilitet, spesialmåltider og oppfyllelse av andre spesielle 
ønsker våre passasjerer måtte ha, tilrettelegging av innreise og 
innreiseprosedyrer, og å gjøre slike data tilgjengelige for offentlige 
etater i forbindelse med reisen din. For disse formålene godkjenner 
du at vi lagrer og bruker slike data og overfører dem til våre egne 
kontorer, autoriserte agenter, offentlige myndigheter, andre 
operatører eller andre tredjeparter innenfor eller utenfor EU i 
forbindelse med å gi deg de ovennevnte tjenestene. Dine 
personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med SAS' 
retningslinjer for personvern, som finnes på 
www.flysas.com/en/Travel-   info / Reise-tilstander / personvern-
policy / 

 
5.4 Plassering 
Vi vil forsøke å etterkomme forespørsler om sitteplasser, men vi 
kan ikke garantere noe bestemt sete. Vi forbeholder oss retten til å 
endre slik seteplassering når som helst, selv etter ombordstigning. 
Dette kan være nødvendig av driftsmessige eller sikkerhetsmessige 
grunner. 

 
5.5 Du må bekrefte reservasjoner 
5.5.1 Videre reservasjoner eller returreservasjoner kan være 
underlagt kravet om å bekrefte reservasjoner innen en bestemt 
tidsfrist. Vi vil underrette deg når vi krever slik fornyet bekreftelse, 
og forklare hvordan og hvor det skal gjøres. Hvis det er nødvendig, 
og du ikke klarer å bekrefte, kan vi kansellere din videre reise eller 
returreisen. Hvis du imidlertid underretter oss om at du fortsatt 
ønsker å reise, og det er plass på flyet, vil vi gjeninnsette 
bestillingene dine og transportere deg. Hvis det ikke er plass på 
flyet, vil vi gjøre rimelige anstrengelser for å befordre deg til ditt 
neste eller endelige bestemmelsessted. 

 
5.5.2 Du bør sjekke krav om fornyet bekreftelse hos alle andre 
flyselskap som er involvert i reisen din med dem. Der det er 
nødvendig, må du bekrefte på nytt med flyselskapet hvis kode 
vises for flyturen det er snakk om på billetten. 

 

Artikkel 6: Innsjekking og ombordstigning 
6.1 Generelt 
6.1.1 Innsjekkingsfristene varierer fra flyplass til flyplass, og du må 
holde deg informert om disse innsjekkingsfristene og overholde 
dem. Du må gi deg selv god tid til å overholde innsjekkingsfrister. 
Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillingen din hvis du 
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ikke overholder innsjekkingsfristene som er anvist. Du må ha 
fullført innsjekkingsprosessen senest ved innsjekkingsfristen som 
er angitt. 

 
6.1.2 Vi eller våre autoriserte agenter vil informere deg om 
innsjekkingsfristen for din første flyvning med oss. For alle videre 
flyvninger i reiseruten din må du selv innhente opplysninger om 
innsjekkingsfrister. Innsjekkingsfrister for våre flyvninger kan fås 
fra oss eller våre autoriserte agenter. 

 
6.1.3 Du må være til stede ved ombordstigning innen den tiden 
som er spesifisert av oss eller våre autoriserte agenter når du 
sjekker inn. 

 
6.1.4 Vi kan kansellere plassbestillingen din for deg hvis du ikke 
klarer å komme fram til ombordstigning i tide. 

 
6.1.5 Vi er ikke ansvarlige overfor deg for eventuelle tap eller 
utgifter som påløper på grunn av din manglende overholdelse av 
bestemmelsene i denne artikkelen, såfremt vi ikke har opptrådt 
uaktsomt. 

 

Artikkel 7: Nektelse og begrensning av befordring 
7.1 Rett til å nekte befordring 
Innenfor utøvelsen av rimelig skjønn kan vi nekte å befordre deg 
eller din bagasje, dersom vi har gitt deg skriftlig underretning om 
at vi ikke, når som helst etter datoen for slikt varsel, vil befordre 
deg på våre flyvninger. Vi kan også nekte å befordre deg eller din 
bagasje dersom en eller flere av følgende forhold har funnet sted, 
eller vi har grunn til å tro at de kan oppstå: 

7.1.1 slik handling er nødvendig for å overholde gjeldende lover, 
forskrifter, eller pålegg; 

 
7.1.2 befordring av deg eller din bagasje kan medføre fare eller 
påvirker sikkerhet, helse, eller har vesentlig påvirkning på for 
andre passasjerer eller mannskap; 

 
7.1.3 din mentale eller fysiske tilstand, inkludert påvirkning av 
alkohol eller narkotika, utgjør en fare eller risiko for deg selv, 
passasjerene, besetning eller fly; 

 
7.1.4 du har oppført deg upassende på et tidligere fly, og vi har 
grunn til å tro at slik oppførsel kan forekomme igjen; 

 
7.1.5 du har nektet å etterkomme en sikkerhetskontroll; 

 
7.1.6 du ikke har betalt gjeldende flypris, skattr, gebyrer eller 

avgifter; 
 

7.1.7 du ikke ser ut til å ha gyldige reisedokumenter, kan prøve å 
søke innreise i et land hvor du er i transitt, eller der du ikke har 
gyldige reisedokumenter, eller ødelegge dine reisedokumenter 
under flyvning eller nekte å overlevere dine reisedokumenter til 
flybesetningen ved forespørsel; eller hvis vi på noen annen måte 
har grunn til å tro at du ikke vil få innreisetillatelse til i landet på 
bestemmelsesstedet eller et annet land hvor du er i transitt; 
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7.1.8 du fremviser en billett som er anskaffet på ulovlig vis, har 
blitt kjøpt fra en annen enhet enn oss eller våre autoriserte 
agenter, eller har blitt meldt tapt eller stjålet, er en forfalskning, 
eller hvis du ikke kan bevise at du er den personen som er navngitt 
i billetten; 

 
7.1.9 du ikke har overholdt kravene fastsatt i artikkel 
3.3 ovenfor om kupongsekvensen og bruk eller du fremviser en 
billett som har vært utstedt eller endret på noen måte, annet enn 
av oss eller våre autoriserte agenter, eller billetten er ødelagt; 

 
7.1.10 du unnlater å følge våre instruksjoner med hensyn til 
sikkerhet. 

 
7.2 Spesialassistanse 
7.2.1 Befordring av enslige barn, uføre personer, gravide, personer 
med sykdom eller andre mennesker som trenger spesiell 
assistanse, må avtales med oss på forhånd med mindre annet 
kreves i henhold til gjeldende lover, forskrifter eller pålegg. Når 
passasjerer som har informert oss om spesielle behov de kan ha på 
tidspunktet for billettering har blitt godkjent av oss, skal de ikke 
deretter bli nektet befordring på grunn av sin tilstand eller 
spesialkrav. Videre vil vi gjøre alle rimelige anstrengelser for å gi 
assistanse til passasjerer med nedsatt funksjonsevne, selv om 
passasjeren ikke har informert oss om slike spesielle krav på 
forhånd. 

 
7.2.2 Spesialassistanse vil bli gitt i samsvar med våre regler for slik 
bistand, og denne informasjonen kan lastes ned fra vår nettside 
www.flysas.com/en/Travel-info når som helst. 

 
7.2.3. Barn som reiser uten ledsager (mindreårige uten ledsager) vil 
ikke bli godkjent for befordring hvis dårlige værforhold eller andre 
ekstraordinære omstendigheter før avreise tilsier at det kan være 
vanskelig å lande på det planlagte ankomststedet. 

 

Artikkel 8: Bagasje 
8.1 Tillatt mengde gratis bagasje 
Du kan ta med deg en viss menge bagasje gratis, underlagt våre 
regler og begrensninger, og denne informasjonen kan lastes ned 
fra vår nettside www.flysas.com/en/Travel-info når som helst. 

 
8.2 Overvekt 
Du vil bli pålagt å betale en avgift for befordring for bagasje som 
overstiger den tillatte mengden bagasje. Disse prisene er 
tilgjengelig fra oss på  www.flysas.com 

 
8.3 Gjenstander som ikke aksepteres som bagasje 
8.3.1 Du må ikke ta med i bagasjen: 

 
8.3.1.1 gjenstander som er egnet til å true flyet, personer eller gods 
ombord i flyet, slik som de som er spesifisert i International Civil 
Aviation Organizations (ICAO) tekniske instruksjoner for sikker 
transport av farlig gods med fly, og International Air Transport 
Associations (IATA) retningslinjer om farlig gods, og i våre 
retningslinjer (ytterligere informasjon er tilgjengelig fra oss på 
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forespørsel); 
 

8.3.1.2 gjenstander som er forbudt for befordring i henhold til 
gjeldende lover, forskrifter eller bestemmelser gitt av noen stat 
som det skal flys fra, over eller til; 

 
8.3.1.3 levende dyr, med unntak av det som er angitt i artikkel 8.9; 

 
8.3.1.4 elementer som rimeligvis vurderes av oss å være uegnet for 
transport fordi de er farlige eller usikre, eller på grunn av sin vekt, 
størrelse, form eller karakter, eller som er skjøre eller bedervelige 
med hensyn til blant annet hvilken type fly blir brukt. 

 
8.3.2 Skytevåpen og ammunisjon til annet enn jakt eller sport skal 
ikke befordres som bagasje. Skytevåpen og ammunisjon for jakt 
eller sport kan aksepteres som innsjekket bagasje. Skytevåpen må 
være uladde og med sikkerhetslåsen på, og passende pakket. 
Frakt av ammunisjon er underlagt ICAOs og IATAs bestemmelser i 
artikkel 8.3.1.1. 

 
8.3.3 Våpen som antikke skytevåpen, sverd, kniver og lignende 
gjenstander kan aksepteres som innsjekket bagasje etter vårt 
skjønn, men er ikke tillatt i kabinen på flyet. 

 
8.3.4 Denne artikkel 8.3.4. gjelder bare for befordring som ikke 
involverer et sted i USA som opprinnelsessted, destinasjonssted 
eller avtalt stoppested. I tillegg til de begrensninger som er nevnt i 
artikkel 8.3.1. til 8.3.3, må du på flyreiser som ikke innbefatter et 
sted i USA som et avgangssted, bestemmelsessted eller avtalt 
stoppested, ikke ta med i innsjekket bagasje skjøre eller 
bedervelige gjenstander eller gjenstander som har en spesiell 
verdi, for eksempel, men ikke begrenset til: penger, nøkler, 
reseptbelagte medisiner, briller/solbriller, flasker, kameraer, 
smykker, edle metaller, datamaskiner, personlige elektroniske 
enheter, mobiltelefoner, musikkinstrumenter, omsettelige papirer, 
verdipapirer eller andre verdisaker, forretningsdokumenter, pass 
og andre identifikasjonspapirer eller prøver. Hvis noen produkter, 
tross at de er forbudt som er nevnt i denne artikkelen, er med i 
den innsjekkede bagasjen, er vi ikke ansvarlige for eventuelle tap, 
forsinkelser eller skader på slike gjenstander. 

 
8.3.5 Denne artikkel 8.3.5. gjelder bare for befordring som 
involverer et sted i USA som opprinnelsessted, destinasjonssted 
eller avtalt stoppested. 
Uavhengig av unntaket fastsatt i artikkel 8.3.4. for flyreiser som 
innbefatter et punkt i USA som et opprinnelsessted, 
bestemmelsessted eller avtalt stoppested, anbefaler vi at du for 
slike fly ikke trenger å ta med noen produkter i innsjekket bagasje 
nevnt i artikkel 8.3.4., siden vårt ansvar for eventuelle tap, skade 
og forsinkelse for bagasje er begrenset til 1131 SDR per passasjer 
som nevnt i artikkel 15. 

 
8.3.6. Som nevnt i artikkel 15.2.3., hvis verdien av din innsjekkede 
bagasje er større enn vårt maksimale ansvar fastsatt i artikkel 
15.2.2., bør du informere oss ved innsjekking, slik at du kan ordne 
fullstendig dekkende forsikring for den innsjekkede bagasjen din før 
avreise. 
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8.4 Rett til å nekte befordring 
8.4.1 Med forbehold for artikkel 8.3.2 og 8.3.3, vil vi nekte å 
befordre som bagasje gjenstander som beskrevet i 8.3.1, og 
kan vi nekte videre befordring av slike gjenstander om de 
oppdages. 

 
8.4.2 Vi kan nekte å transportere som bagasje enhver gjenstand 
som rimeligvis vurderes av oss som uegnet for transport på grunn 
av sin størrelse, form, vekt, innhold, karakter, av 
sikkerhetsmessige eller driftsmessige årsaker eller andre 
passasjerers komfort. Informasjon om uakseptable gjenstander 
kan lastes ned fra vår nettside www.flysas.com/en/Travel-info 
til enhver tid. 

 
8.4.3 Vi kan nekte å akseptere bagasje for befordring med mindre 
den i følge vår rimelige vurdering er forsvarlig pakket i egnede 
beholdere. Informasjon om hvordan bagasje skal pakkes kan lastes 
ned fra vår nettside www.flysas.com/en/Travel-info til enhver tid. 
8.4.4 Dersom det ikke har blitt foretatt andre ordninger for 
befordring med oss, kan vi frakte den delen av bagasjen din som 
er i overkant av gjeldende tillatte vekt med en senere flyvning, 
uten kompensasjon for deg for en slik forsinkelse. 

 
8.5 Rett til søk 
Av sikkerhetshensyn kan vi be om at du tillater undersøkelse og 
skanning av deg og undersøkelse, skanning eller røntgen av din 
bagasje. Dersom du ikke er tilgjengelig, kan din bagasje 
undersøkes i ditt fravær i den hensikt å avgjøre om du er i 
besittelse av eller om din bagasje inneholder gjenstander som er 
beskrevet i artikkel 8.3.1, eller skytevåpen, ammunisjon eller våpen 
som ikke har blitt erklært til oss i samsvar med artikkel 8.3.2 eller 
8.3.3. Hvis du ikke er villig til å etterkomme en slik forespørsel, kan 
vi nekte å befordre deg og din bagasje. I tilfelle en undersøkelse 
eller skanning forårsaker deg skade, eller hvis røntgen, 
undersøkelse eller skanning forårsaker skade på din bagasje, er vi 
ikke ansvarlige for slike skader, med mindre de har oppstått 
grunnet våre feil eller vår uaktsomhet. 

8.6 Innsjekket bagasje 
8.6.1 Når du leverer oss din bagasje som du ønsker å sjekke inn, 
vi vil ta vare på og utstede en bagasjekupong for hvert kolli av din 
innsjekkede bagasje. 

 
8.6.2 Innsjekket bagasje skal ha ditt navn og din adresse festet til 

den. 
 

8.6.3 Innsjekket bagasje vil, innenfor grensene når det er mulig, bli 
sendt på samme fly som deg, med mindre vi av sikkerhetsmessige 
eller driftsmessige grunner bestemmer oss for å ta den med på en 
annen flyvning. Dersom bagasjen din har overholdt bestemmelsene 
i denne artikkel 8 og blir sendt på en senere flyvning, vil vi avlevere 
den til deg, med mindre gjeldende lov krever at du er til stede for 
fortolling. Hvis bagasjen din er forsinket, vil bestemmelsene i 
artikkel 15.4 gjelde. 

 
8.7 Håndbagasje 
8.7.1 Bagasje som du bærer på flyet skal få plass under setet 
foran deg eller i et lukket oppbevaringsrom i kabinen. Dersom 
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håndbagasjen ikke kan lagres på denne måten, eller er over 
vektgrensen, eller regnes som usikker av noen årsak, må den 
sendes som innsjekket bagasje. Vi har fastsatt maksimale mål og 
vekt for bagasje som du kan ha med på våre fly. Denne 
informasjon er tilgjengelig på forespørsel fra oss, eller våre 
autoriserte agenter. Dersom et annet flyselskap utfører flyvningen 
din, kan andre vilkår gjelde. Informasjon om disse vilkårene er 
tilgjengelig fra flyselskapet som utfører flyvningen på forespørsel. 
Dersom du ønsker det, vil vi hjelpe deg i å få tak i disse vilkårene. 

 
8.7.2 Gjenstander som ikke er egnet for transport i lasterommet, og 
som ikke oppfyller kravene i artikkel 8.7.1 ovenfor, vil bare bli 
akseptert for befordring som håndbagasje dersom du har gitt oss 
varsel i forkant og tillatelse er gitt av oss. Du må muligens betale et 
ekstragebyr for denne tjenesten. 

 
8.8 Henting og levering av innsjekket bagasje 
8.8.1 Med forbehold om artikkel 8.6.3, må du hente din 
innsjekkede bagasje så snart den er tilgjengelig på ankomststedet 
eller mellomlandingsstedet. Dersom du ikke henter den innen 
rimelig tid, kan vi kreve en lagringsavgift. Dersom din innsjekkede 
bagasje ikke blir hentet innen tre 
(3) måneder etter at den er gjort tilgjengelig, kan vi avhende den 
uten erstatningsansvar overfor deg. 

 
8.8.2 Bare den som innehar bagasjekvitteringen og 
bagasjekupongen har rett til utlevering av innsjekket bagasje. 

 
8.8.3 Hvis en person som henter innsjekket bagasje ikke kan 
fremvise bagasjekvittering og identifisere bagasjen med en 
bagasjekupong, vil vi levere bagasjen til den personen bare på 
betingelse av at han eller hun etablerer til vår tilfredshet hans eller 
hennes rett til bagasjen. 

 
8.9 Dyr 
8.9.1 Hvis vi godtar å transportere dine dyr, vil de bli fraktet i 
henhold til følgende betingelser: 

 

8.9.2 Du må sørge for at dyr som hunder, katter, fugler og andre 
kjæledyr har tilfredsstillende bur, og ledsages av gyldige helse- 
ogvaksinasjonsattester, innreisetillatelser og andre dokumenter 
som kreves av innreise- eller transittland. Dersom disse ikke kan 
fremskaffes, vil dyrene ikke bli akseptert for befordring. 

 
8.9.3 Hvis de blir godkjent som bagasje, skal dyret, sammen med 
buret dens og mat ikke inkluderes i den frie bagasjen, men utgjøre 
overflødig bagasje, som du vil være forpliktet til å betale gjeldende 
sats for. 

 
8.9.4 Førerhund samt bur og mat som følger med uføre 
passasjerer vil bli befordret vederlagsfritt i tillegg til den normale 
frie bagasjen. 

 
8.9.5 Der hvor befordring ikke er underlagt ansvarsreglene i 
konvensjonen, er vi ikke ansvarlige for skade på eller tap av, 
sykdom eller død for et dyr som vi har blitt enige om å 
transportere, med mindre det er grunnet vår uaktsomhet. 
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8.9.6 Vi har ikke noe ansvar med hensyn til at slike dyr innehar alle 
nødvendige utreise-, innreise-, helse- og andre dokumenter i 
forbindelse med dyrets innreise eller gjennomreise gjennom ethvert 
land, stat eller territorium. Den personen som medbringer dyret må 
tilbakebetale oss alle bøter, kostnader, tap eller forpliktelser rimelig 
pålagt eller pådratt oss som resultat. 

 

Artikkel 9: Tidsplaner, forsinkelser, 
kansellering av flyvning og nedleggelse av 
ruter, nektelse av ombordstigning og 
nedgradering 

 
9.1 Ruteplaner 
9.1.1 Flytidene som er vist i tidstabellene kan endre seg mellom 
datoen for offentliggjøring og datoen du ønsker å reise. 

 
9.1.2 Før vi tar i mot bestillingen din, vil vi eller våre autoriserte 
agenter gi deg melding om avgangstiden som gjelder fra og med 
den tiden, og det vil bli vist på billetten din. Det er mulig vi må 
endre avgangstiden etter å lagt inn bestillingen din. Hvis du gir 
oss kontaktinformasjon, vil vi forsøke å varsle deg om slike 
endringer. Hvis vi, etter at du foretar din bestilling, foretar en 
endring i avgangstiden som ikke er akseptabel for deg, og vi er 
ikke i stand til å skaffe deg plass på en alternativ flyvning hos oss 
som er akseptabel for deg, vil du ha rett til å tilbakebetaling i 
samsvar med artikkel 10.2. Videre vil vi være ansvarlige for 
eventuelle påviste tap forårsaket av endring i vår tidsplan i 
henhold til gjeldende lov, og bestemmelsene i artikkel 15.4 vil 
være gjeldende. 

 
9.2 Kansellering av fly og nedleggelse av ruter 
9.2.1 Med mindre annet følger av konvensjonen, skal vi, etter ditt 
ønske, hvis vi kansellerer en flyvning eller nedlegger en rute der 
du har en bekreftet reservasjon, enten: 

 

9.2.1.1 befordre deg ved første anledning, eller på et senere 
tidspunkt som passer deg på et annet av våre rutefly med ledig 
plass i en sammenlignbar serviceklasse uten ekstra kostnad, og 
om nødvendig, utvide gyldigheten av billetten din til vår første 
flyvning der det er tilgjengelig plass; eller ved første anledning, 
eller på et senere tidspunkt som passer deg innen rimelig tid, 
omdirigere deg til bestemmelsesstedet som er angitt på billetten 
din under sammenlignbare transportforhold via våre egne 
tjenester, eller etter vårt skjønn med et annet flyselskap, eller via 
andre gjensidig avtalte midler og bookingklasse uten ekstra 
kostnad; eller 

 
9.2.1.2 foreta en tilbakebetaling i samsvar med bestemmelsene i 
artikkel 10.2, og hvis det kreves i henhold til gjeldende lover, en 
returflyvning ved tidligste mulighet til opprinnelsesstedet. 

 
9.2.2 Hvis du velger de alternativene som er skissert i artiklene 
9.2.1.1 
og 9.2.1.2, og hvis det kreves av gjeldende lov, gir vi deg 
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assistanse (for eksempel telefonsamtaler, forfriskninger/måltider 
og overnatting) i rimelig forhold til ventetiden som er forårsaket 
av kanselleringen. 

 
9.2.3 Hvis du ikke får beskjed om en kansellering eller nedleggelse 
av en rute i rett tid, og dersom kanselleringen eller nedleggelsen 
ikke er forårsaket av ekstraordinære omstendigheter og/eller ikke 
kunne ha vært unngått om alle rimelige tiltak var truffet, vil du ha 
rett til erstatning hvis det følger av gjeldende lov. For reiser 
innenfor EU, og fra et land utenfor EU til EU, er gjeldende lov 
forordning (EF) 261/2004.  www.flysas.com/en/Travel-info/Travel-
conditions/EU-Regulations/EU-  regulations-26104 

 
9.2.4 Bortsett fra din rett til bistand som er beskrevet i artikkel 
9.2.1-9.2.3, er vi ansvarlige overfor deg for videre skader 
forårsaket av forsinkelser i samsvar med bestemmelsene i artikkel 
15.4.1. 

 
9.2.5 Ved kansellering av en flyreise eller nedleggelse av en rute, 
er alternativene som er skissert i artiklene 9.2.1.1 til 9.2.4 de 
eneste rettsmidler som er tilgjengelig for deg, og vi har ikke noe 
ytterligere ansvar overfor deg. 

 
9.3 Lange forsinkelser 
9.3.1 Vi vil foreta alle nødvendige tiltak for å unngå forsinkelse i 
befordringen av deg og din bagasje. I utøvelsen av disse tiltakene, 
og for å unngå en kansellering, kan vi i særlige tilfeller ordne et fly 
som flys på vegne av et alternativt flyselskap og/eller fly. 

 
9.3.2 Hvis vi står overfor en forsinkelse og hvis det kreves av 
gjeldende lov, tatt i betraktning flydistansen og forventet 
forsinkelse, gir vi deg assistanse (for eksempel telefonsamtaler, 
forfriskninger/måltider og overnatting) i rimelig forhold til 
ventetiden, forutsatt at tilbudet av slik bistand vil ikke resultere i en 
ytterligere forsinkelse av flyturen. 

 
9.3.3 Hvis avgangen din som følge av forsinkelsen blir mer enn fem 
timer forsinket, og hvis det kreves av gjeldende lover, vil du ha rett 
til refusjon i samsvar med bestemmelsene i artikkel 10.2, og hvis 
det er relevant, en returflyvning ved første anledning til ditt første 
utfartssted. 

 
9.3.4 Hvis flyet er forsinket 3 timer eller mer, og hvis forsinkelsen 
ikke skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært 
unngått om alle rimelige tiltak hadde blitt gjort, vil du ha rett til 
erstatning hvis det følger av gjeldende lov. For reiser innen EU og 
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fra et land utenfor EU til EU er gjeldende lov forordning (EF) 
261/2004. 
www.flysas.com/en/Travel-info/Travel-conditions/EU-Regulations/EU-  
regulations-26104 

 
9.3.5 Bortsett fra din rett til bistand som er beskrevet i artikkel 
9.3.1-9.3.4, er vi ansvarlige overfor deg for videre skader 
forårsaket av forsinkelser i samsvar med bestemmelsene i artikkel 
15.4. 

 
9.4 Andre uregelmessigheter 
9.4.1 Med mindre annet følger av konvensjonen, hvis vi ikke klarer 
å stoppe på ankomststedet eller en mellomlandingsdestinasjon, og 
dette fører til at du går glipp av en flyforbindelse der du har en 
bekreftet reservasjon eller foretar bytte av det utførende 
flyselskapet som ikke tidligere har blitt lagt fram og som ikke er 
akseptabelt for deg, vil vi, etter ditt ønske, enten: 

 
9.4.1.1 befordre deg ved første anledning på et annet av våre 
rutefly med ledig plass uten ekstra kostnad, og om nødvendig, 
utvide gyldigheten av billetten din til vår første flyvning der det er 
tilgjengelig plass; eller 

 
9.4.1.2 innen rimelig tid omdirigere deg til bestemmelsesstedet 
som er angitt på destinasjonen vist på billetten din via våre egne 
tjenester, eller etter vårt skjønn med et annet flyselskap, eller via 
andre gjensidig avtalte midler og bookingklasse uten ekstra 
kostnad; eller 

 
9.4.1.3 foreta en tilbakebetaling i samsvar med bestemmelsene i 

artikkel 10.2 
 

9.4.2 Bortsett fra din rett til bistand som er beskrevet i artikkel 
9.4.1, er vi ansvarlige overfor deg for videre skader forårsaket av 
forsinkelser i samsvar med bestemmelsene i artikkel 15.4. 

 
9.4.3 Hvis noen av hendelsene i artikkel 9.4.1 oppstår, unntatt 
som de er beskrevet i konvensjonen og gjeldende lover, er 
alternativene som er skissert i artiklene 9.4.1.1 til 9.4.2 de eneste 
rettsmidler som er tilgjengelig for deg, og vi har intet ytterligere 
ansvar overfor deg. 

 
9.5 Nektet ombordstigning og nedgradering 

9.5.1 For å få plass til så mange passasjerer som mulig, og basert 
på den erfaring at en del passasjerer ikke vil dukke opp for de 
flyavgangene hvor de har reservert plass, kan vi bekrefte et antall 
plasser som er høyere enn kapasiteten til flyet (også henvist til som 
«overbooking»). Vi og de fleste andre flyselskaper har 
kompensasjonsordninger for passasjerer med bekreftede 
bestillinger som blir nektet ombordstigning, eller blir nedgradert på 
grunn av at seter ikke er tilgjengelige. Vi gjør vårt ytterste for å gi 
plass for bekreftede bestillinger. Når vi velger ut passasjerer for 
ombestilling eller nedgradering, vil vi først søke etter frivillige som 
er villige til å fravike reservasjonen deres, underlagt alle sikkerhets- 
og/eller driftsmessige begrensninger på den aktuelle flyplassen. 
Hvis du innehar en bekreftet reservasjon på et angitt fly og du 
nektes ombordstigning eller blir nedgradert utelukkende på grunn 
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av overbooking, vil du kvalifisere for kompensasjon for nektet 
ombordstigning eller nedgradering alt etter som i samsvar med 
gjeldende lov om nektet ombordstigning og nedgradering. For 
reiser innenfor EU, og fra et land utenfor EU til EU er gjeldende lov 
forordning (EF) 261/2004.  www.flysas.com/en/Travel-info/Travel-
conditions/EU-Regulations/EU-  regulations-26104 

 
9.5.2 Ved nektet ombordstigning vil vi i tillegg til kompensasjon 
for nektet ombordstigning dekke rimelige utgifter for assistanse 
(f.eks telefonsamtaler, forfriskninger/måltider og overnattinger) 
opp til neste mulige avgang. Videre gjelder bestemmelsen om din 
rett til hjelp i situasjoner med uregelmessigheter som er beskrevet 
i artikkel 9.4 for situasjoner med nektet ombordstigning og/eller 
nedgradering. 

Artikkel 10: Refusjoner 
10.1 Personen tilbakebetalingen vil bli gitt til 
10.1.1 Vi vil refundere en billett eller ubrukte deler av den i 
samsvar med gjeldende takstregler eller tariff, som følger: 

 
10.1.2 Med mindre annet er fastsatt i denne artikkelen, skal vi ha 
rett til å foreta en tilbakebetaling enten til personen som er 
navngitt i billetten eller til personen som har betalt for billetten, 
såfremt tilfredsstillende bevis for slik betaling fremvises. 

 
10.1.3 Dersom en billett er betalt av en annen person enn den 
som er navngitt i billetten, og billetten indikerer at refusjonen er 
begrenset, skal vi foreta en betaling til den personen som betalte 
for billetten, eller til en person vedkommendes utpeker. 

 
10.1.4 Unntatt i tilfelle tapt billett, vil refusjoner kun gjøres ved 
overlevering av billetten og alle ubenyttede flykuponger til oss. 

 
10.2 Ufrivillige refusjoner 
10.2.1 Hvis du har krav på tilbakebetaling i samsvar med 
artikkel 9, skal refusjonsbeløpet være: 

 
10.2.1.1 dersom ingen del av billetten er benyttet, et beløp som 
tilsvarer billettprisen; 

 
10.2.1.2 dersom en del av billetten er brukt, vil refusjonen 
beregnes i henhold til gjeldende lover, og vil ikke være mindre 
enn forskjellen mellom betalt billett og gjeldende pris for reise 
mellom destinasjonene hvor billetten har vært brukt. 

 
10.3 Frivillige refusjoner 
10.3.1.1 Unntatt i tilfelle ikke-refunderbar billett, et beløp som 
tilsvarer billettprisen, med fradrag av eventuelle avbestillingsgebyr 
dersom ingen del av billetten er benyttet; 

 
10.3.1.2 Unntatt i tilfelle ikke-refunderbar billett, dersom en del 
av billetten er brukt, vil refusjonen være på et beløp tilsvarende 
differansen mellom betalt billett og gjeldende pris for reise 
mellom destinasjonene hvor billetten har vært brukt, med 
fradrag av eventuelle avgifter eller avbestillingsgebyr. 
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10.4 Tilbakebetaling av tapt billett 
10.4.1 Hvis du mister billetten eller del av den, vil refusjon bli gjort 
så snart som praktisk mulig etter utløpet av gyldighetsperioden av 
billetten mot betaling av et rimelig administrasjonsgebyr, på 
betingelse: 

 
10.4.1.1 av at billetten som er mistet, eller en del av den, ikke har 
vært brukt, tidligere blitt refundert eller byttet ut, unntatt når slik 
bruk, refusjon eller erstatning av eller til en tredjeperson er 
forårsaket av vår egen uaktsomhet, og at person som refusjonen er 
gitt til forplikter seg, på en måte som foreskrives av oss, til å betale 
tilbake til oss beløpet som er refundert i tilfelle bedrageri og/eller i 
den grad den tapte billetten eller del av den brukes av en 
tredjepart (bortsett fra når bedrageri eller bruk av en tredjeperson 
er forårsaket av vår egen uaktsomhet). 

 
10.4.2 Hvis vi eller våre autoriserte agenter mister billetten eller del 
av den, skal tapet være vårt ansvar.  

 
10.5 Rett til å nekte refusjon 
10.5.1 Vi kan nekte refusjon der søknaden om refusjon blir 
foretatt etter utløpet av gyldigheten til billetten. 

 
10.5.2 Vi kan nekte refusjon av en billett som har blitt fremvist til 
oss eller myndighetene som bevis på hensikt om å reise fra landet 
det gjelder, med mindre du til vår tilfredshet kan bevise at du har 
tillatelse til å bli i landet, eller at du vil reise fra landet med et annet 
flyselskap eller annet transportmiddel. 

 
10.6 Valuta 
Alle refusjoner vil være underlagt de lover, regler og forskrifter 
som gjelder i det landet hvor billetten opprinnelig ble kjøpt, og i 
det landet hvor refusjonen blir gjort. Underlagt den ovenstående 
bestemmelsen, vil refusjon normalt skje på samme måte og i 
samme valuta som billetten ble betalt med, men kan foretas i en 
annen valuta etter vårt rimelige skjønn. 

 
10.7 Hvem billetten vil bli refundert av 
Frivillige refusjoner vil bli foretatt kun av det flyselskapet som 
opprinnelig utstedte billetten, eller av autoriserte agenter. 

 

Artikkel 11: Oppførsel ombord på flyet 
11.1 Generelt 
Hvis du etter vårt rimelige skjønn oppfører deg ombord på flyet slik 
at det truer flyet eller noen person eller eiendel ombord, eller 
hindrer besetningen i å utføre sine plikter, eller unnlater å rette deg 
etter anvisninger fra besetningen ombord inkludert, men ikke 
begrenset til, de som omhandler røyking, alkohol eller 
narkotikainntak, eller oppfører deg på en måte som fører til ubehag 
eller ulempe for eller skade på andre passasjerer eller mannskap, 
kan vi iverksette de tiltak som vi anser nødvendig for å hindre at slik 
oppførsel fortsetter, inkludert fastholding. Du kan bli satt av flyet, 
bli nektet videre befordring på ethvert punkt, og kan bli tiltalt for 
forbrytelser begått om bord i flyet. Videre skal du holde oss 
skadesløse ved forespørsel for eventuelle kostnader og/eller tap lidt 
oss i forbindelse med en slik oppførsel hos deg. 
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11.2 Elektroniske enheter 
Av sikkerhetsmessige grunner kan vi forby eller begrense bruk om 
bord i flyet av elektronisk utstyr, herunder, men ikke begrenset til, 
mobiltelefoner, bærbare datamaskiner, bærbare opptakere, 
bærbare radioer, CD-spillere, elektroniske spill eller senderutstyr, 
inkludert radiostyrte leker, walkie-talkies og andre elektroniske 
personlige enheter. Høreapparater og pacemakere kan brukes. 

 

Artikkel 12: Anordninger for tilleggstjenester 
12.1 Generelt 
Hvis vi lager anordninger for deg med en tredjepart for å gi 
tjenester annet enn flyreiser, eller hvis vi utsteder en billett eller 
kupong knyttet til transport eller tjenester (annet enn flyreiser) 
levert av en tredjepart, for eksempel hotellreservasjoner eller 
leiebiler, gjør vi dette kun som din agent. Under slike 
omstendigheter gjelder vilkårene og betingelsene for 
tredjepartsleverandøren. Vi har ikke noe ansvar overfor deg for 
slike avtaler, eller for enhver handling eller unnlatelse i vilkårene 
for slike tilleggstjenester eller unnlatelse av å gi slike 
tilleggstjenester, med unntak for ansvar for uaktsomhet fra vår side 
i å foreta slike ordninger, og slikt ansvar for oss skal være 
underlagt og begrenset av bestemmelsene i artikkel 15. 

 
12.2 Bakketransport 
Hvis vi også tilbyr deg bakketransport, kan andre vilkår gjelde for 
bakketransporten. 

 

Artikkel 13: Administrative formaliteter 
13.1 Generelt 
13.1.1 Du er ansvarlig for å fremskaffe alle nødvendige 
reisedokumenter og visa, samt etterfølge alle lover, forskrifter og 
pålegg knyttet til reisen i de land du flyr fra, til, eller der du er i 
transitt. 

 
13.1.2 Vi er ikke ansvarlige for konsekvensene det måtte medføre 
for passasjerer som følge av at vedkommende har unnlatt å skaffe 
slike dokumenter eller visa eller ikke overholder gitte lover, 
forskrifter, pålegg, krav, forlangende, regler eller instrukser. 

 
13.2 Reisedokumenter 
Før reisen må du presentere alle utreise-, innreise-, helse- og 
andre dokumenter som kreves i henhold til lover, forskrifter, 
vedtekter, forlangende eller andre krav i de berørte landene og 
tillate oss å ta og beholde kopier av disse. Vi forbeholder oss 
retten til å nekte befordring dersom du ikke har overholdt disse 
kravene, eller dine reisedokumenter ikke ser ut til å være i orden, 
eller hvis du ikke tillater oss å ta kopier av dem. 

 
13.3 Innreisenekt 
Dersom du blir nektet innreise til et land, vil du være ansvarlig for 
å betale enhver bot eller avgift pålagt oss av gjeldende myndighet 
for kostnadene ved å transportere deg ut fra det landet. Vi vil ikke 
refundere billettprisen for reisen frem til stedet for nektet innreise. 

 
13.4 Passasjer som er ansvarlige for bøter, kostnader ved arrest 



23  

etc. 
Hvis vi blir pålagt å betale noen bot eller pådrar oss noen 
kostnader på grunn av at du unnlater å overholde lover, forskrifter, 
pålegg eller øvrige reisekrav i de berørte landene eller ikke kan 
fremvise de nødvendige dokumentene, skal du på forespørsel 
betale tilbake alle beløp som er lagt ut eller utgifter som er påløpt, 
med mindre utgiftene er pådratt grunnet vår uaktsomhet. Vi kan 
trekke slik betaling eller utgifter av verdien av eventuelle 
ubenyttede billetter, eller noen av dine midler i vår besittelse. 

 
 

13.5 Tollinspeksjon 
Hvis det er nødvendig, skal du delta i inspeksjonen av bagasjen 
din av tollvesenet eller andre representanter fra myndighetene. Vi 
er ikke ansvarlige overfor deg for tap eller skade lidt av deg i løpet 
av slik kontroll, eller ved at du unnlater å etterkomme dette 
kravet. 

 
13.6 Sikkerhetsinspeksjon 
Du skal underkaste deg enhver sikkerhetskontroll som foretas av 
myndigheter, flyplassfunksjonærer, flyselskaper eller av oss. 

 

Artikkel 14: Påfølgende flyselskaper 
Transport som skal utføres av oss og andre flyselskaper på én billett 
eller en ekstrabillett, anses som én enkelt operasjon i forbindelse 
med konvensjonen. Oppmerksomheten din bes imidlertid rettet til 
artikkel 15.1.2(b). 

Artikkel 15: Ansvar 
15.1 Generelt 
Ansvaret til ethvert flyselskap som er involvert i reisen din vil bli 
bestemt av transportørens egne vilkår for befordring. 
Ifølge artikkel 2.1, hvis vi utsteder en billett som inneholder 
flyselskapskoden til et annet flyselskap (ikke SK) i flyselskap-
boksen på billetten for den flyvningen eller flystrekningen, eller 
hvis vi befordrer bagasje med et annet flyselskap, gjør vi det bare 
som en agent for det andre flyselskapet, og vi har ikke noe ansvar 
for denne befordringen. 
Våre ansvarsregler er som følger: 

 
15.1.1 Med mindre annet er oppgitt her, er befordringen herunder 
underlagt bestemmelsene om forpliktelsene som er fastsatt av 
konvensjonen, selv der slik befordring ikke er internasjonal 
befordring der konvensjonen gjelder obligatorisk. 

 
15.1.2(a) Ethvert ansvar vi har for skade vil bli redusert med enhver 
uaktsomhet fra din side som forårsaker eller medvirker til skaden i 
henhold til gjeldende lov. 

 
15.1.3(b) Vi vil bare være ansvarlige for skader som oppstår under 
transport på fly eller flystrekninger der vår flyselskapskode (SK) 
vises i feltet for flyselskap for billetten for at den flyvningen eller 
strekningen og/eller den flyvningen eller strekningen som befordres 
av oss. Dersom et annet flyselskap utfører selve flyvningen, har du 
rett til å sende en klage eller framsette et krav om erstatning enten 
mot oss eller det andre flyselskapet. Når det gjelder innsjekket 
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bagasje kan du fremsette et krav mot det første eller siste 
flyselskapet. 

 
15.1.4(c) Vi er ikke ansvarlig for eventuelle skader som oppstår 
grunnet vår overholdelse av gjeldende lover eller offentlige regler 
og forskrifter, eller for din manglende overholdelse av de samme. 

 
15.1.5(d) Hvis vi er ansvarlige overfor deg i henhold til 
konvensjonen er vårt ansvar begrenset til skader for dokumenterte 
tap.  
 
15.1.6(e) Vi er ikke ansvarlige for noen sykdom, skade eller 
funksjonshemming, inkludert dødsfall som kan tilskrives din alder, 
mentale eller fysiske tilstand eller forverring av en slik tilstand, med 
mindre denne tilstanden eller forverringen er et resultat av en 
ulykke som skjedde om bord i flyet eller i løpet av utførelsen av 
påstigning eller avstigning. 

 
15.1.7 (f) Vårt ansvar er betinget av at du leverer relevant 
dokumentasjon, inkludert hvis der det er gjeldende dokumentert 
bevis på kjøpet, der dato og prisen for kjøpet medfølger. I tilfelle 
ansvar for bagasje vil avskrivninger bli fratrukket. 

 
15.1.8(g) Transportkontrakten, herunder disse vilkårene for 
befordring og utelukkelser eller ansvarsgrenser, gjelder for våre 
autoriserte agenter, funksjonærer, ansatte og representanter i 
samme grad som de gjelder for oss. Det totale beløpet som kreves 
fra oss og fra slike autoriserte agenter, funksjonærer, ansatte og 
representanter skal ikke overstige vårt eget ansvar, hvis noe. 

 
15.2 Bagasje 
15.2.1 Vi vil ikke være ansvarlig for skade på håndbagasjen med 
mindre slik skade skyldes vår uaktsomhet. 
15.2.2 Unntatt i tilfelle en handling eller unnlatelse utført med den 
hensikt å forårsake skade eller utført uaktsomt og med forståelse 
av at skade sannsynligvis ville oppstå, er vårt ansvar i tilfelle skade 
på bagasje begrenset til 1131 SDR per passasjer. 

 
15.2.3 Dersom verdien av din innsjekkede bagasje er større enn 
vårt maksimale erstatningsbeløp bør du informere oss ved 
innsjekking eller sørge for at bagasjen er fullt ut forsikret før 
avreise. 

 
15.2.4 Dersom håndbagasjen forårsaker skade på andre personer 
eller eiendom, inkludert vår eiendom, vil du være 
erstatningsansvarlig for slike skader. Vi er ikke ansvarlig overfor 
deg for slike skader forårsaket av din bagasje, med mindre vi har 
vært uaktsomme. 

 
15.2.5 For befordring som ikke innbefatter et sted i USA som 
opprinnelsessted, bestemmelsessted eller avtalt stoppested, har vi 
ikke noe ansvar for eventuelle tap, forsinkelser eller skader på 
innsjekket bagasje om gjenstandene ikke er tillatt i innsjekket 
bagasje i henhold til artikkel 8.3.1.- 8.3.4. 

 
15.2.6. For befordring som innbefatter et sted i USA som 
opprinnelsessted, bestemmelsessted eller avtalt stoppested, har vi 
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ikke noe ansvar for eventuelle tap, forsinkelser eller skader på 
innsjekket bagasje om gjenstandene ikke er tillatt som innsjekket 
bagasje i henhold til artikkel 8.3.1.–8.3.3. i den utstrekning tapet, 
forsinkelsen eller skaden var et resultat av den iboende defekten, 
kvaliteten eller feilen ved den innsjekkede bagasjen. 

 
15.2.7 Vi har ikke noe som helst ansvar for kosmetiske og/eller 
overfladiske skader på bagasje som følge av normal slitasje under 
transporten. 

 
15.3 Personskade etc. 
15.3.1 Bortsett fra det som er nevnt i art. 15.3.2 skal vårt ansvar 
ved død eller skade hos passasjerer ikke være underlagt noen 
økonomisk grense, enten definert ved lov, konvensjon eller på 
annen måte. 

15.3.2 I tilfelle død eller skade på passasjerer er vi ikke ansvarlig 
for skader i overkant av 113 100 SDR per passasjer der vi kan 
bevise at skaden ikke skyldes uaktsomhet eller annen rettsstridig 
handling eller unnlatelse fra vår del eller våre ansatte eller 
agenter; eller at slik skade utelukkende skjedde på grunn av 
uaktsomhet eller annen rettsstridig handling eller unnlatelse fra en 
tredjepart. 

 
15.3.3 Artikkel 15.3.1 og 15.3.2 skal ikke gjelde i forhold til krav fra 
offentlige trygdekontorer eller andre organer, uansett hvordan de 
blir fremsatt. Vi vil kompensere deg eller dine pårørende for 
dokumenterte utgifter som overskrider innbetalinger fra offentlig 
sosialforsikring eller tilsvarende organ. 

 
15.3.4 Ingenting i dette dokumentet skal anses å påvirke våre 
rettigheter med hensyn til eventuelle krav rettet fra, på vegne av, 
eller i forbindelse med enhver person som forsettlig har forårsaket 
skade som har resultert i død eller personskade. 

 
 

15.3.5 Vi skal uten opphold, og i alle tilfeller ikke senere enn femten 
(15) dager etter at identiteten til den fysiske personen som har 
krav på erstatning er etablert, utføre slike forskuddsbetalinger som 
kan være påkrevede for å dekke umiddelbare økonomiske behov 
på grunnlag proporsjonalt med tapet som er lidt. 
Uten hensyn til det ovennevnte skal en forskuddsbetaling ikke 
være mindre enn tilsvarende i euro enn 16000 SDR per passasjer i 
tilfelle dødsfall. 
En forskuddsutbetaling er ikke noen erkjennelse av ansvar, og kan 
bli motregnet mot eventuelle senere beløp som er utbetalt på 
grunnlag av vårt ansvar, men som ikke returneres, unntatt: 
(i) i tilfeller der vi beviser at skaden ble forårsaket av, eller ble 
bidratt til av uaktsomhet fra den skadde eller døde passasjeren, 
eller 
(ii) i situasjoner der det senere viser seg at den personen som 
mottok forskuddsbetalingen forårsaket eller medvirket til skaden 
ved uaktsomhet eller ikke var den personen som hadde rett til 
erstatning. 

 
15.3.6 Vi har til enhver tid tilstrekkelig 
ansvarsforsikring (passasjer/tredjepart) til å møte 
alle legale krav. 
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15.4 Forsinkelse 
15.4.1 I tillegg til våre forpliktelser som er beskrevet i artikkel 9 vil 
vi, hvis vi har forårsaket en forsinkelse for deg og/eller din 
innsjekkede bagasje via luftfrakt, kun være ansvarlige for skader 
forårsaket av forsinkelsen dersom vi og våre funksjonærer og 
agenter (slik som for eksempel cateringpersonale under kontrakt 
og bakkehåndteringsagenter) ikke har tatt alle forholdsregler som 
med rimelighet kan kreves for å unngå skade. Hvis det var umulig 
for oss eller våre ansatte og agenter å ta slike tiltak, vil vi ikke 
være ansvarlige for skade forårsaket av forsinkelse. Dersom vi er 
ansvarlige for skade forårsaket av forsinkelse, er vårt ansvar for 
slike skader begrenset som følger: 

 
15.4.1.1 For skade forårsaket av forsinket befordring av 
passasjerer er vårt ansvar begrenset til 4694 SDR per passasjer. 

 
15.4.1.2 For skade forårsaket av forsinket befordring av bagasje 
er vårt ansvar begrenset til 1131 SDR per passasjer. 

 

Artikkel 16: Endringer 
Våre betingelser kan bare endres skriftlig av oss 
 
Artikkel 17: Tidsbegrensning på krav og 
rettshandlinger 
17.1 Skadeanmeldelse 
Hvis bagasje aksepteres av bæreren til bagasjekvittering uten 
klager, er dette tilstrekkelig bevis for at bagasjen ble levert i god 
stand og i samsvar med transportavtalen, med mindre du kan 
bevise det motsatte. 
Hvis du ønsker å sende inn en klage eller et krav vedrørende 
skade på innsjekket bagasje, må du varsle oss så snart du 
oppdager skaden, og senest innen syv (7) dager etter mottak av 
bagasjen. Hvis du ønsker å sende inn en klage eller et krav 
vedrørende forsinkelse av innsjekket bagasje, må du gi oss 
beskjed innen tjueen (21) dager fra datoen bagasjen ble stilt til din 
disposisjon. Enhver slik melding må gjøres skriftlig. 

 
17.2 Begrensning av rettshandlinger 
Krav om erstatning i henhold til konvensjonen skal oppheves 
dersom søksmålet ikke er reist innen to år fra datoen for ankomst 
til bestemmelsesstedet, eller den datoen hvor flyet skulle ha 
ankommet, eller den datoen hvor flyvningen opphørte. 

 
Alle andre rettshandlinger som relaterer til saker om 
passasjerrettigheter som er underlagt forordning (EF) 261/2004 skal 
begrenses i samsvar med nasjonal lovgivning. 

 
Metoden for beregning av foreldelsesfristen skal fastsettes ved lov 
av domstolen der saken blir behandlet. 

 

Artikkel 18: Andre forhold 
Befordring av deg og din bagasje blir også levert i samsvar med 
visse andre forskrifter og vilkår som gjelder for eller er vedtatt av 
oss relatert til driftssikkerhet, punktlighet og passasjerkomfort. 
Disse forskriftene og betingelsene, som kan endres fra tid til annen, 
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er viktige. De omhandler blant annet; transport av enslige 
mindreårige, funksjonshemmede passasjerer, gravide, syke 
passasjerer, restriksjoner på bruk av elektronisk utstyr og 
gjenstander, transport av visse farlige artikler og forbud mot 
røyking og forbud mot inntak av alkoholholdige drikkevarer om bord 
som ikke har blitt servert/solgt av våre kabinansatte. 
Forskrifter og bestemmelser vedrørende disse sakene kan 
lastes ned fra vår nettside www.flysas.com/en/Travel-info til 
enhver tid. 

 

Artikkel 19: Tolkning 
Tittelen på hver artikkel i disse vilkårene for befordring er bare til 
orientering, og skal ikke brukes til tolkning av teksten. 


