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Vilkårene for bruk av premiene: 

1. Gratis travel pass for 1 år  

• Gyldighetsperiode: 01.10.2019 – 30.09.2020; 

• Reiseperiode: 01.10.2019 – 30.09.2020; 

• Travel pass er nominelle og kan brukes til å reise på direkte Blå Air ruter, unntatt charterfly, 
codeshares og Territoriell Kontinuitet flyvninger;  

• Brukeren av travel pass har rett til å kreve kun en flybillett for den valgte flyvningen; 

• Travel pass ikke inneholder ytterligere tjenester.  
 

2. Value vouchers/Gavekort:   

• Enheten verdien av en verdi kupong kan være på: 50 euro, 100 euro eller 200 euro; 

• Gyldighetsperiode: 01.10.2019 – 28.03.2020; 

• Reiseperiode: 01.10.2019 – 28.03.2020; 

• Bilag kan brukes i flere transaksjoner til balansen eller enhet verdi er oppbrukt; 

• Bilag kan ikke stable verdi-messig med andre gavekort eller med bagasje kuponger (bare én 
kupong kan brukes per reservasjoner i); 

• Hvis verdien av den kjøpte flybillett overstiger enhet verdien av gavekortet, de resterende 
kostnadene vil bli betalt, ved hjelp av én av de godkjente betalingsmåter; 

• Bilag kan ikke brukes til å betale kostnadene som genereres av de endringer som allerede er 
gjort Blue Air reservasjoner (dato endre, endre navn, etc.); 

• Bilag kan brukes til reservations for direkte flygninger som også regelmessig drives innenfor 
den Blue Air nettverk, unntatt charterfly, codeshares og Territoriell Kontinuitet flyvninger; 

• I tilfelle av kansellering av reservasjon som gavekortet hadde blitt brukt, beløpet vil ikke bli 
refundert. 

 

3. Bagasje kuponger: 

• Bagasjen kupong innebærer i tillegg en 23 kg bagasje, gratis,  

• Gyldighetsperiode: 01.10.2019 – 28.03.2020; 

• Reiseperiode: 01.10.2019 – 28.03.2020; 

• Gavekortet kan brukes i en enkelt transaksjon, 

• Bilag kan ikke stable verdi-messig med andre gavekort eller med bagasje kuponger (bare én 
kupong kan brukes per reservasjoner i); 

• I tilfelle av en avbestilling av reservasjonen som bilag hadde blitt brukt, kupong vil ikke bli 
reaktivert. 

 

Alle bestillinger som er generert gjennom kampanjen som heter "Den med de 210 Premier" vil bli utsatt 

for i den Blue Air reisebetingelser. 

 

https://www.blueairweb.com/nn/no/hvordan-betaler-du/
https://www.blueairweb.com/en/gb/Travel-Conditions/

