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SAS  
SPORT 

Fordeler med SAS 
Bestill reisen helt fram til avgang 
Endring av dato uten kostnad 
Navneendring fram til avreise uten kostnad 
2 kolli á 23kg  
Full refusjon fram til 1 dag før avreise 
Credits ved hver reise med SAS og partnere 
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SAS Sport 

 

Gjennom et nært samarbeid med idretten i en årrekke, har SAS god kjennskap til 

idrettsutøvernes behov.  Derfor har vi utviklet spesialtilpassede sportspriser for reiser med fly 

i Norge og i Europa.  SAS Sport er tilgjengelig for ledere og aktive medlemmer i idrettslag 

tilsluttet NIF i forbindelse med konkurranse, trening eller relatert møtevirksomhet.    

 

Høy fleksibilitet kombinert med rabattert pris 

Kommet videre til finalen eller sen endring i lagoppstillingen?  Med SAS Sport finnes det 

muligheter til å booke om og gjøre navneendring uten ekstra kostnader.  Prisene er dessuten 

rabatterte og ligger lavere enn øvrige billetter med tilsvarende fleksibilitet. 

 

Ekstra bagasje 

Mange idretter krever mye utstyr og annen ekstra bagasje. I SAS Sport inngår to kolli à 23 kg 

per person. En av disse kan for eksempel være en skipose, sykkel, golfbag eller annet utstyr 

innenfor en viss størrelse.  

 

SAS Credits  

For å få tilgang til SAS Sport må foreningen/idrettsklubben bli sportskunde av SAS Credits. 

Innen en uke etter at SAS har mottatt søknaden, blir det opprettet en unik bedriftskode 

(CMP-kode) som må brukes ved hver bestilling. Foreningen/idrettsklubben opptjener SAS 

Credits for hver reise. Opptjente Credits kan brukes til betaling av nye reiser. Alle SAS Credits 

settes inn på en konto og vises i kroner, 100 SAS Credits = 100 kroner.  

 

Bli sportskunde på www.sas.no/sport   

 

Gruppebookinger 

Grupper på flere enn 9 personer bestilles og bookes via reisebyrå eller SAS Gruppeavdeling. 

Viktig å huske på å oppgi foreningens/idrettsklubbens unike bedriftskode (CMP-kode). 

 

Hjelp eller spørsmål? 

Kontakt ditt reisebyrå eller www.sas.no/sport for mer informasjon om SAS Sport. Du er 

selvfølgelig også velkommen til å ringe oss på 64 81 76 00 eller sende en e-post til 
corporatesupport@sas.no  dersom du har spørsmål. 

 

  

http://www.sas.no/sport
http://www.sas.no/sport
mailto:corporatesupport@sas.no
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Alle fordeler med SAS Sport 

 

   

 

 
Individuelle Sportspriser Sportsgruppe* 

Booking Frem til avgang Frem til avgang 

Endring av dato Uten kostnad** 
Uten kostnad forutsatt  at hele 

gruppen reiser sammen 

Navneendring 
Tillatt kostnadsfritt frem til 1 

time før avreise 

Tillatt kostnadsfritt frem til 1 

time før avreise 

Barnerabatt Ja Ingen fast rabatt 

Bagasje 

2 kolli à 23 kg 

(inkl skireisetrekk, sykkel, 

golfbag) 

2 kolli à 23 kg**** 

(inkl skireisetrekk, sykkel, 

golfbag) 

Refusjon 
Full refusjon/tilbakebetaling 

fram til 1 dag før avreise.*** 

Full refusjon/tilbakebetaling 

fram til 7 dagar før avreise på 

innenriksreiser. Delvis 

refusjon/tilbakebetaling fram 

til 30 dager før avreise på 

utenriksreiser.*** 

Billettering 1 dag før avreise  24 timer før avreise 

SAS Credits 

Klubben/foreningen opptjener  

SAS Credits ved hver reise med 

SAS. Opptjente Credits kan 

anvendes til nye reiser.  100  

Credits tilsvarer 100 NOK. 

Klubben/foreningen opptjener   

SAS Credits ved hver reise med 

SAS. Opptjente Credits kan 

anvendes til nye reiser. 100  

Credits tilsvarer 100 NOK. 

*    Sportgruppe forutsetter at minst 10 personer reiser sammen. 

**   Gjelder endring i samme bookingklasse  

***  Hvis sportsarrangementet blir avlyst, gjelder tilbakebetaling fram til avreise. 

**** På reiser som trafikeres av vår flytype CR9, kan bagasjekapasiteten være 

begrenset. 
 

 

    


