
Regler og vilkår for kjøp av foretrukket sete  

 Kjøp av foretrukket sete er mulig på alle flyvninger som utføres og markedsføres av 

Scandinavian Airlines (”SAS”) når du reiser med SAS Go.   

 

 Ved online-bestilling på SAS nettsted, bestilling via SAS telefontjeneste eller bestilling via 

reisebyrå, tilbyr SAS – avhengig av tilgang – mulighet til å bestille sete mot en ekstra avgift (et 

”foretrukket sete”). SAS kan ikke garantere at samtlige reisebyråer tilbyr muligheten til å bestille 

og betale for foretrukket sete.  

 

 Pris for foretrukket sete varierer avhengig av flyrute og hvilket sete du foretrekker.  

 

 Du kan bestille og betale for foretrukket sete samtidig som du bestiller din billett via et 

reisebyrå, på SAS nettsted eller via SAS telefontjeneste. Du kan også legge til foretrukket sete til 

din bestilling via reisebyrået (hvis reisebyrået tilbyr denne muligheten), på SAS nettsted eller via 

SAS telefontjeneste når som helst frem til innsjekkingen til flyvningen åpner.   

 

 SAS 24-timers pengene-tilbake-garanti gjelder ikke bestillingen av foretrukket sete.  

 

 Passasjerer med SAS EuroBonus Gold, Diamond eller Pandion kan bestille foretrukket sete uten 

noen ekstra avgift. Hvis EuroBonus-nivået er ukjent eller ikke kan bekreftes når bestillingen 

gjøres, kan EuroBonus-medlemmer bestille foretrukket sete mot den vanlige avgiften.  

 

 Et tildelt foretrukket sete kan ikke overlates til en annen passasjer.  

 

 Tildelingen av foretrukket sete er separat for hver flyvning og kan ikke overføres mellom 

flyvninger.  

 

 Barn (under 15 år) som reiser alene, og passasjerer som reiser med spesialassistanse skal ikke 

betale for å bestille foretrukket sete.  

 

 SAS generelle transportvilkår inngår i disse vilkårene.  

 

 SAS forbeholder seg retten til å endre priser, regler og vilkår for de betalte seteproduktene når 

som helst før tidspunktet for innkjøp, med eller uten forutgående varsel.  

Endringer av sete  

 Du kan ikke gjøre noen endringer av et tildelt foretrukket sete.  

 

 Vi skal gjøre alle rimelige anstrengelser for å gi deg det setet du foretrekker, men kan ikke 

garantere at du får et bestemt sete, uansett om bestillingen er bekreftet for et foretrukket sete. 



Av drifts-, planleggings- eller sikkerhetsgrunner forbeholder vi oss retten til å tildele eller 

omfordele et foretrukket sete når som helst, også etter ombordstigning på flyet. Den endelige 

beslutningen tas av innsjekkingspersonalet og den besetningen som er i tjeneste på flydagen.  

 

 Hvis vi må endre din seteplassering, forsøker vi å tilby deg et egnet alternativ. I første rekke 

forsøker vi å plassere hele ditt selskap sammen, og deretter forsøker vi å tilgodese ditt ønske om 

sete ved vinduet, i midten eller ved midtgangen. Hvis du har betalt for ekstra benplass forsøker 

vi å finne en annen plassering med ekstra benplass. Hvis du ikke er helt fornøyd med 

erstatningssetet, kan du søke om tilbakebetaling.  

Seter på nødutgangsraden  

 Seter på nødutgangsraden er de setene som er plassert enten ved siden av eller rett bak 

nødutgangen. Ved evakuering må du kunne tilby hjelp og du må kunne åpne døren til 

nødutgangen. For å kunne sitte i et sete på nødutgangsraden må du derfor være en frisk og 

sterk person (15 år eller eldre) som forstår skriftlige og muntlige anvisninger på engelsk. Du må 

ville og kunne hjelpe til ved en nødevakuering. Hvis du ber om en plassering på 

nødutgangsraden, blir du bedt om å vise at du er egnet.  

 

 SAS avgjør helt etter eget skjønn om en person oppfyller kravene for å få sitte i et sete på 

nødutgangsraden. Hvis passasjeren ikke oppfyller kravene, tildeles han eller hun et annet sete. 

Det gjøres ingen tilbakebetaling av det ekstrabeløpet som passasjeren har betalt for en plass på 

nødutgangsraden.  

Tilbakebetaling  

 Du får ikke tilbake pengene du har betalt for foretrukket sete hvis du bestemmer deg for å ikke 

reise, eller hvis du oppgraderes, frivillig eller ikke, eller hvis du ikke er egnet til å sitte i det setet 

du har valgt.  

 

 Du får tilbake pengene du har betalt for foretrukket sete ved flybytte eller flyforsinkelser der 

SAS ikke kan tilby deg et egnet alternativt sete, og i de tilfellene der SAS ikke kan tilby deg det 

setet du foretrekker av drifts-, planleggings- eller sikkerhetsrelaterte grunner som ligger helt 

utenfor din kontroll.   

 

 Forutsatt at du har rett til tilbakebetaling, har du rett til å få tilbakebetalt den summen du har 

betalt for foretrukket sete. Du må søke om tilbakebetaling innen 14 dager etter den siste SAS-

transporten for å få pengene tilbake. 

 

 Du søker om tilbakebetaling via SAS Customer Care (www.flysas.com/feedback).  

 

 Tilbakebetalingssøknader kan ikke behandles på flyplassen eller ombord. 


