
BRA för dig  
som vill resa 
grönare.  

Klippkort Miljö Class Visby

Läs mer och beställ på flygbra.se/foretag

Klippkort – för ett effektivt resande

�  Gäller på samtliga linjer 

�  Biljetterna har högsta flexibilitet och 

 tillgänglighet

�  Biljetterna är inte personliga, flera kan dela  

 på klippkortet.  

�  Boka/omboka/avboka resan direkt i vår app.

�  Fri tillgång till våra lounger 

�  Incheckning senast 15 minuter före avgång

�  Vid fullbokade flyg finns möjlighet till väntelista

� 1200 poäng i vårt lojalitetsprogram intjänas  

 per utförd resa (600 nivågrundande poäng)

�  Klippkorten gäller i 12 månader fr o m köp datum

Klippkort Miljö Class:

�  Ett klipp i Miljö Class motsvarar en genomsnittlig inrikesresa med 100% biobränsle och full 
 klimatkompensation
�  Vi tankar biobränsle i efterhand. Vi byter då ut vanligt bränsle mot den köpta mängden biobränsle
�  Tillägget är endast mellanskillnaden  för biobränsle. Vi tar inte ut några extra avgifter
�  Varje liter flygbränsle som ersätts med biobränsle minskar de fossila utsläppen av koldioxid med ca 70%
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på flygbra.se/bra-hallbarhet

Pris 
 
20 klipp  1.930:-/st  totalt 38.600:-
50 klipp   1.760:-/st  totalt 88.000:-

Priserna inkluderar alla flygskatter men är utan 6 % moms. Varav
300 kr/klipp avser biobränsle. Vid ev återbetalning av klippkortet
avräknas fullpriset på de sträckor man rest och på samma sätt
justeras lojalitetspoängen. Även en administrativ avgift tas ut.



KÖP- OCH ANVÄNDARVILLKOR BRA FÖRKÖPSPRODUKTER

Vid köp av BRAs förköpsprodukter (fortsättningsvis  
benämnd ”produkt, produkten, produkterna”) godkänner 
Köparen för produkten gällande köp- och användarvillkor 
samt BRAs allmänna köp och resevillkor och sekretess- 
policy som finns tillgängliga på www.flygbra.se.

BETALNING
Samtliga BRA förköpsprodukter, exempelvis men ej 
begränsat till BRA Tidkort och BRA Klippkort, betalas i 
förväg och är giltiga för resande i ett (1) år efter över-
enskommen första giltighetsdag. Återbetalning sker 
endast vid de tillfällen som specificerats nedan.

ÄNDRINGAR I PRODUKTENS INNEHÅLL
Köpare/Resenär kan inte efter avtalets ingående 
begära ändringar i överenskomna destinationer 
eller förlänga produktens giltighet. BRA förbehåller 
sig rätten att vidta indragningar och anpassningar i 
produkten föranledda av ändringar i BRAs eller BRAs 
partners trafikprogram, eller av annat skäl. BRA förbe-
håller sig även rätten att justera och ändra innehåll och 
erbjudande inkluderat i produkten, exempelvis men 
ej begränsat till statusnivå och poäng i BRA Vänner, 
loungetillträde och landtransporter. Det utgår inte 
någon ersättning, kompensation eller liknande åtgärd 
till följd av att innehållet ändras.

GODKÄNNANDE AV VILLKOR OCH VILLKORSÄNDRING
Genom att använda produkten godkänner Resenären 
dessa villkor. BRA förbehåller sig rätten att ändra i
användarvillkor för produkterna. Aktuella villkor finns 
tillgängliga på flygbra.se samt vid förfrågan. Rese-
nären godkänner sådana ändrade villkor genom att 
använda produkten.

INFORMATION OM RESANDE
Köparen samt, efter anvisning från Köparen, Köparens 
reseagent, har alltid rätt att få information om resande
med produkten utan samtycke från Resenären. Om 
olika åsikter företräds av Resenär respektive Köpare 
gäller normalt Köparens mening i första hand.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Köparen är ansvarig för att inhämta giltiga samtycken 
gällande personuppgiftsbehandling från de av  
Köparen utpekade Resenärerna. Genom användande 
av produkten samtycker Resenären till att BRA  
registrerar och behandlar personuppgifter om  
Resenären och dennes resande i enlighet med  
gällande lagbestämmelser och BRAs sekretesspolicy.

ANSVARSBEGRÄNSNING
BRAs åtaganden är begränsade till vad som anges i 
dessa köpvillkor. I övrigt ska BRA inte ha något ansvar 
för resande med produkten och BRA ska således inte 
ha något ansvar för någon kostnad, förlust, skada eller
förpliktelse, vare sig direkt eller indirekt, hänförlig till 
produkten eller dess användning.

MISSBRUK
BRA förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan 
förklara produkten som ogiltig och spärra det för fort-
satt resande i de fall något av nedan inträffar: 

1. Missbruk av produkt och/eller handhavande i strid 
 med dessa bestämmelser,
2. Bristande betalning eller annan bristande 
 förpliktelse hos Köparen,
3. På begäran av Köparen eller Resenären.

PRODUKTSPECIFIKA KÖP- OCH ANVÄNDARVILLKOR

BRA TIDKORT
BRA Tidkort är en personlig produkt och får endast 
avändas av den Resenär (Resenären) som utpekats av
Köparen (den fysiska eller juridiska person som står 
som betalningsansvarig). Under giltighetstiden äger
Resenären rätt till obegränsat antal resor på de avtalade 
flygsträckorna. Denna rätt får inte överlåtas, utlånas 
eller på annat sätt utnyttjas av någon annan person 
än den av Köparen utpekade Resenären. Vid anmodan 
från BRA skall Resenären kunna uppge sitt BRA Vänner/ 
Tidkortsnummer samt uppvisa identitetshandling.

BRA tillåter återbetalning av BRA Tidkort förutsatt att 
mindre än halva giltighetstiden har förbrukats. Vid
återbetalning sker avräkning för genomförda resor 
mot priskategori BRA Extra (C-klass).

BRA KLIPPKORT
BRA Klippkort får användas av den eller de Resenärer 
(Resenären/Resenärerna) som utpekats av Köparen 
(den fysiska eller juridiska person som står som  
betalningsansvarig). Under giltighetstiden äger  
Resenären/Resenärerna rätt till ett förutbestämt  
antal resor på de avtalade flygsträckorna. 

BRA tillåter återbetalning av BRA Klippkort. Vid åter- 
betalning sker avräkning för genomförda resor mot
priskategori BRA Extra (C-klass).


