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Information för grupper med 31-40 resenärer - inrikes  
 
Det måste vara minst 10 personer som reser tillsammans för att det ska räknas 
som en gruppresa. Blir gruppen mindre än 10 personer hänvisar vi till individuell 
bokning på vår hemsida www.flygbra.se  
 
Hela gruppen måste resa tillsammans på antingen utresan eller hemresan. Av-
reseort måste inte vara samma förutsatt att slutdestinationen är det.  
 
Betalning 
Betalning av biljetterna sker genom att gruppbeställaren anger kundnummer 
(faktura skickas), med ett kreditkortsnummer eller insättning på vårt bankgiro. 
 
Betalning måste vara oss tillhanda senast 31 dagar före avresa kl. 12.00. Har 
betalning inte kommit in till oss i tid förbehåller vi oss rätten att avboka platserna. 
Datum för betalning kan komma att justeras i samband med helgdagar, korrekt 
datum anges alltid i bekräftelsen som fås via mail. 
 
Har betalning inkommit till oss i tid förbinder gruppbeställaren sig till det antal 
platser som är bokat 31 dagar före avresa från och med kl. 12.00. Datum för 
förbindelse kan komma att justeras i samband med helgdagar, korrekt datum 
anges alltid i bekräftelsen som fås via mail. 
 
Namnrapportering 
Resenärernas namn måste vara inrapporterade via mail senast 7 dagar före avresa. 
Har namnlista inte kommit in till oss i tid förbehåller vi oss rätten att avboka 
platserna utan möjlighet till återbetalning. 
 
Biljetter 
Biljetterna ställs ut 7 dagar före avresa. Har betalning skett mot kundnummer 
skapas faktura i och med att biljetterna ställs ut. Har betalning skett med betalkort 
debiteras kortet i och med att biljetterna ställs ut. 
 
Avbokning 
Fram till 31 dagar före avresa är det kostnadsfri avbokning av hela eller delar av 
gruppen. Om avbokning görs så att det endast är 9 personer eller mindre som ska 
resa förbehåller vi oss rätten att ställa ut 10 biljetter. Alternativt att hela gruppen 
avbokas och vi hänvisar då till individuell bokning på vår hemsida www.flygbra.se  
 
Vid avbokning mindre än 31 dagar innan avresa görs återbetalning endast vid 
sjukdom mot uppvisande av läkarintyg. Gruppbeställaren har 30 dagar på sig att 
skicka in giltigt läkarintyg till grupp@flygbra.se efter att avbokningen gjorts. 
 
Ombokning 
Ombokning är tillåtet fram till 31 dagar före utresa utan kostnad, nytt pris kommer 
att baseras på den nya avgången. Mindre än 31 dagar till utresa kan enstaka 
biljetter bokas om för en kostnad på SEK350 inklusive moms per person plus 
eventuell mellanskillnad i pris. Notera att personen som bokas om fortfarande 
måste resa tillsammans med resten av gruppen på antingen utresan eller 
returresan. Gäller det enkelbiljetter är ombokning av delar av gruppen ej möjlig. 
Mindre än 31 dagar till utresa kan ombokning av hela gruppen göras på förfrågan. 
SEK350 inklusive moms per person tillkommer plus eventuell mellanskillnad i pris. 
Mindre än 24 timmar till utresa kan ingen ombokning göras. 
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Namnändring 
Namnändring är tillåtet fram till 7 dagar före avresa utan kostnad. Därefter är det 
tillåtet fram till 24 timmar före avresa (inom våra öppettider) mot en avgift på 
SEK350 inklusive moms. Med mindre än 24 timmar till utresa kan ingen 
namnändring göras.  
 
Bagage 
I biljettpriset ingår ett (1) incheckat bagage som får väga max 23 kg, samt ett (1) 
handbagage som får väga max 8 kg. Det incheckade bagagets maxmått är 158 cm 
(höjd+bredd+längd). Handbagagets maxmått är 50x40x25 cm. Extra bagage 
måste förbokas genom att kontakta gruppavdelningen senast 3 timmar före avresa, 
inom gruppavdelningens öppettider, kostnad SEK200 per väska per resväg. Om en 
enskild väska väger mer än 23 kg debiteras övervikt på flygplatsen, SEK300. 
Notera att inget enskilt bagage får överstiga 32 kg, då accepteras det inte ombord. 
 
Incheckning 
Incheckningen öppnar 45 minuter före avresa på samtliga flygplatser utom 
Bromma som öppnar 1 timme före avresa. Medtag bokningsnummer för 
incheckning.  
 
Kontakt & Öppettider 
Gruppavdelningens öppettider är helgfria vardagar kl. 09.00-15.00 
Tel: 0771 44 00 10 
Mail: grupp@flygbra.se  
 
Övrigt 
Våra allmänna resevillkor finns att läsa på vår hemsida https://flygbra.se/info/allt-
om-resan/biljettregler-och-villkor/  
 


