Tariffen senast uppdaterad 2016-02-22. Tariffen gäller
tillsvidare och kan ändras utan att detta i förväg meddelas.

Översikt biljettregler
Full Flex

Buntbiljetter

Flex

Ungdomsklass

Studentklass

Pensionärklass

Standby-biljett

Ensamåkande barn
6-11 år

Avbokningsbar

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Återbetalning

**Endast vid sjukdom och
uppvisande av läkarintyg.

**Endast vid sjukdom och
uppvisande av läkarintyg.

**Endast vid sjukdom och
uppvisande av läkarintyg.

**Endast vid sjukdom och
uppvisande av läkarintyg.

**Endast vid sjukdom och
uppvisande av läkarintyg.

**Endast vid sjukdom och
uppvisande av läkarintyg.

**Endast vid sjukdom och
uppvisande av läkarintyg.

**Endast vid sjukdom och
uppvisande av läkarintyg.

Biljetten skall ombokas
senast innan avgång

30 minuter

30 minuter

60 minuter

60 minuter

60 minuter

60 minuter

60 minuter endast via
callcenter

Ej ombokad/No show

Biljett räknas som förbrukad om man uteblir
från bokad avgång

Biljett räknas som förbrukad om man uteblir
från bokad avgång

Biljett räknas som förbrukad om man uteblir
från bokad avgång

Biljett räknas som förbrukad om man uteblir
från bokad avgång

Biljett räknas som förbrukad om man uteblir
från bokad avgång

Biljett räknas som förbrukad om man uteblir
från bokad avgång

Biljett räknas som förbrukad om man uteblir
från bokad avgång

Standby/Go Show

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Betalning

Vid bokning

Faktura

Vid bokning

Vid bokning

Vid bokning

Vid bokning

Vid köp

Vid bokning

Giltighetstid

1 år

Enligt avtal

1 år

1 år

1 år

1 år

Samma dag

1 år

Ombokningsbar

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Omb. kostnad

Nej

Nej

300 kr/resväg + ev uppgradering till högre biljettklass

300 kr/resväg + ev uppgradering till högre biljettklass

300 kr/resväg + ev uppgradering till högre biljettklass

300 kr/resväg + ev uppgradering till högre biljettklass

300 kr/resväg + ev uppgradering till högre biljettklass

Ja

Ja, via callcenter
(utan callcenteravgift)

Ja, via callcenter
(utan callcenteravgift)

Ja, via callcenter
(utan callcenteravgift)

Ja, via callcenter
(utan callcenteravgift)
Nej

Uppgraderingsbar
Namnändring

Ja via callcenter

Ja via callcenter

Nej

Nej

Nej

Nej

Callcenteravgift

100 kr/person

100 kr/person

100 kr/person

100 kr/person

100 kr/person

100 kr/person

Bokningsavg. internet

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

*Fri bagagevikt

2 kolli á 23 kg

2 kolli á 23 kg

1 kolli á 23 kg

1 kolli á 23 kg

1 kolli á 23 kg

1 kolli á 23 kg

1 kolli á 23 kg

1 kolli á 23 kg

Avgift för bagagevikt
över bagagekvot

350 SEK

350 SEK

350 SEK

350 SEK

350 SEK

350 SEK

350 SEK

350 SEK

Extra bagage över tillåten
bagagekvot >23kg/<23kg

350/700 SEK

350/700 SEK

350/700 SEK

350/700 SEK

350/700 SEK

350/700 SEK

350/700 SEK

350/700 SEK

Handbagage

1 kolli max 5 kg

1 kolli max 5 kg

1 kolli max 5 kg

1 kolli max 5 kg

1 kolli max 5 kg

1 kolli max 5 kg

1 kolli max 5 kg

1 kolli max 5 kg

Platsreservation

Fri placering

Fri placering

Fri placering

Fri placering

Fri placering

Fri placering

Fri placering

Enligt anvisning

Medföljande rabatt ****

Ja, barn 690 kr

Nej

Ja, barn 690 kr

Ja, barn 690 kr

Ja, barn 690 kr

Ja, barn 690 kr

Nej

Kan ej kombineras

Spädbarn

Ett spädbarn gratis per
vuxen sedan ord, barnpris.

Ett spädbarn gratis per
vuxen sedan ord, barnpris.

Ett spädbarn gratis per
vuxen sedan ord, barnpris.

Ett spädbarn gratis per
vuxen sedan ord, barnpris.

Ett spädbarn gratis per
vuxen sedan ord, barnpris.

Ett spädbarn gratis per
vuxen sedan ord, barnpris.

Ett spädbarn gratis per
vuxen sedan ord, barnpris.

Ej tillåtigt

Ungdomar 13–25 år.
ID kort skall uppvissas
vid förfrågan

Gäller för studerande med
Student, CSN,- Mecenat,
Campus, Membi- & ISIC
studerandekort.
Om inte kort kan uppvisas
nekas ombordstigning

Pensionärer från 65 år.
Sjuk/förtids pensionärer
(intyg från försäkringskassan krävs) .

Gäller resenärer som fyllt
Barn mellan 5–16 år med
12 år men inte 26 år. Stand- assistans. ***
by kan endast utnyttjas på
våra inrikes linjer

Vem kan resa?

75 kr avg. (Arlanda)

Nej
Ej tillåtigt

Incheckning senast
innan avgång

Utrikes 45 min.
Inrikes 30 min

Utrikes 45 min.
Inrikes 30 min

Utrikes 45 min.
Inrikes 30 min

Utrikes 45 min.
Inrikes 30 min

Utrikes 45 min.
Inrikes 30 min

Utrikes 45 min.
Inrikes 30 min

50 minuter innan avgång

Gaten stänger innan avgång

Utrikes 30 min.
Inrikes 15 min.

Utrikes 30 min.
Inrikes 15 min.

Utrikes 30 min.
Inrikes 15 min.

Utrikes 30 min.
Inrikes 15 min.

Utrikes 30 min.
Inrikes 15 min.

Utrikes 30 min.
Inrikes 15 min.

50 min innan avgång

* Barn under två år (utan eget säte) har 10 kg i fri bagagevikt plus vagn.
** Ev serviceavgift återbetalas inte
*** Ensamåkande accepteras inte på den sista flygningen till varje destination varje dag.
Kontakta Nextjet per telefon 0771-90 00 90 för mera information
**** Gäller ej Arvidsjaur-Gällivare, Lycksele-Kramfors, Lycksele-Hemavan, Hemavan-Vilhelmina eller
Kramfors-Vilhemlmina. På dessa sträckor tillämpas ett enhetspris á 498:- för vuxna och barn.

