
Regler og vilkår for kjøp av forhåndsbestilt måltid 

 Kjøp av forhåndsbestilt måltid er mulig på valgte flyvninger som utføres og markedsføres av 

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

 

 Du kan bestille og betale for måltid samtidig som du bestiller din billett på SAS nettsted eller via 

et reisebyrå. SAS kan ikke garantere at reisebyråer tilbyr muligheten til å bestille og betale for 

forhåndsbestilt måltid. Du kan også legge til måltid til din bestilling via reisebyrået (hvis 

reisebyrået tilbyr denne muligheten) eller på SAS nettsted når som helst frem til 18 timer før 

flyvningen.   

 

 Pris for forhåndsbestilt måltid varierer avhengig av hvilket måltid du velger.  

 

 SAS 24-timers pengene-tilbake-garanti gjelder ikke bestillingen av forhåndsbestilt måltid.  

 

 Du kan ikke gjøre noen endringer av et forhåndsbestilt måltid.  

 

 Du kan ikke overføre et bestilt måltid mellom SAS-flyvninger hvis du endrer din bestilling av 

billett. Men hvis du kan vise kvittering til kabinpersonale som dokumenterer ditt kjøp av et 

forhåndsbestilt måltid som er kjøpt i forbindelse med en SAS-flyvning der bestillingen er endret 

(og som dermed ikke brukes), skal vi forsøke å tilgodese ditt kjøp. Vi kan likevel ikke garantere at 

du får det forhåndsbestilte måltidet i slike situasjoner.  

 

 Hvis vi må endre din bestilling av forhåndsbestilt måltid, forsøker vi å tilby deg et egnet 

alternativ. Hvis du ikke er helt fornøyd med erstatningsmåltidet, kan du søke om tilbakebetaling.  

 

 SAS generelle transportvilkår inngår i disse vilkårene.  

 

 SAS forbeholder seg retten til å endre priser, regler og vilkår for forhåndsbestilt måltid når som 

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

 

Tilbakebetaling 

 Du får ikke tilbake pengene du har betalt for forhåndsbestilt måltid hvis du bestemmer deg for å 

ikke reise, eller hvis du, frivillig eller ikke, oppgraderes. Du får heller ingen tilbakebetaling hvis 

du bestemmer deg for å ikke benytte det forhåndsbestilte måltidet.   

 

 Du har rett til å få tilbake pengene for ditt forhåndsbestilte måltid hvis et flybytte, en innstilt 

flyvning eller flyforsinkelser i forbindelse med en SAS-flyvning skulle føre til at vi ikke kan tilby et 

reisealternativ der ditt kjøp av forhåndsbestilt måltid tilgodeses.   

 



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

betalt for det forhåndsbestilte måltidet. 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 (flysas.com/feedback). 

 

 Tilbakebetalingssøknader kan ikke behandles på flyplassen eller ombord. 

 

 


