
HJELP OSS Å SENKE 
REISEKOSTNADENE!
BENYTT ALLTID VÅR BEDRIFTSKODE NÅR DU 
BESTILLER SPORTSREISER
Hei!
Vår klubb/lag/forbund er blitt sportskunde hos SAS, og har dermed tilgang 
til SAS sportspriser og til fordeler spesialtilpasset for idrettsutøvere. Det 
innebærer at vi opptjener Credits på flyreiser. For Credits kan vi senere 
kjøpe nye reiser – og senke våre reisekostnader! 

En forutsetning for å opptjene Credits, er at vi alle husker på å oppgi vår 
bedriftskode, også kalt CMP-koden, når vi bestiller reiser med SAS og 
Widerøe. Hensikten med reisen må være trening/konkurranse. Koden 
kommer her - lagre den!

SLIK BENYTTER DU KODEN:

NÅR DU BESTILLER VIA REISEBYRÅ
Oppgi at vi er SAS sportskunde og at reisen inngår i et sportsreisekonsept når du 
bestiller. Oppgi koden, så ordner reisebyrået resten.

NÅR DU BESTILLER VIA SAS.NO/SPORT
Oppgi koden når du fyller inn din betalingsinformasjon. Klikk her for starte 
bestillingen.

   Bedriftskode:

 VÅR BEDRIFTSKODE: 

Jan 2017
Lier idrettslag

LIERINO

LIERINO

http://www.sas.no/tilbud-og-priser/priser/sport/Bestill-sportsreise/


FORDELENE MED SAS SPORT

Fram til avgang

Uten kostnad**

Uten kostnad fram1 time før til 
avreise

**** Gruppesport forutsetter at minst 10 personer reiser samlet.
**** Endring tillatt kostnadsfritt ved endring til samme bookingklasse frem til 1 time før avreise.
**** Avlyses arrangementet = refusjon frem til avreise. Ingen refusjon for delvis benyttet billett.
**** På reiser som trafikkeres med flytype CR9, kan bagasjekapasiteten være begrenset.

Ja

2 stk. à 23 kg **** (skibag, sykkel, 
golfbag inngår som et av de tillatte 
kolli)

Full refusjon fram til 1 dag før 
avreise***

Full refusjon inntil 1 dag før avreise*

Tillatt med Widerøes sportspriser

Senest 1 dag før avreise eller ved 
reservasjon

Klubb/lag/forbund opptjener SAS 
Credits for hver sportsreise med SAS 
og Widerøe. Opptjente Credits kan 
benyttes til nye reiser. 100 SAS 
Credits tilsvarer 100 NOK

Bestilling

Endring av dato

Navneendring

Refusjon 
innenlands

Refusjon 
utenlands

Kombinasjon

Barnerabatt

Bagage

Fram til avgang

Uten kostnad forutsatt at hele 
gruppen reiser sammen

Uten kostnad fram til 1 time før 
avreise

Ingen fast rabatt

2 stk. à 23 kg **** (skibag, sykkel, 
golfbag inngår som et av de tillatte 
kolli)

Full refusjon inntil 7 dager før 
avreise***

Ingen refusjon siste 30 dager før 
avreise. Mellom 120 og 31 dager før 
avreise, beholder SAS 10 % av 
totalprisen ved eventuell 
kansellering***

Tillatt med Widerøes sportspriser

Senest 24 timer før avreise

Klubb/lag/forbund opptjener SAS 
Credits for hver sportsreise med 
SAS og Widerøe. Opptjente Credits 
kan benyttes til nye reiser. 100 SAS 
Credits tilsvarer 100 NOK

Individuelle Sportspriser Gruppesport*

Billettutstedelse

SAS Credits




