
Hans Sundgren 

From: Travelstart [kundservice@support.travelstart.se]

Sent: Friday, 10 August, 2012 09:06

To: Hans Albert Sundgren

Subject: Travelstart.se, bokning och kvitto. Ordernummer: JY69UF Bokningsnummer: Amadeus:32SSEX
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Ser brevet konstigt ut?  Klicka här

 

Tag med detta dokument tillsammans med ditt giltiga pass på resan.  
 
Kontrollera alltid att alla uppgifter stämmer med din bokning. Kontakta Travelstart omgående om någonting är felaktigt. 
Viktigt är att du kontrollerar så att vår e-post till dig inte fastnar i ditt spamfilter, då all kommunikation från oss sker via e-
post. 

Stockholm – Belgrad, Tur/Retur 

Flygpassagerare 

 

Visa upp följande bokningsnummer 32SSEX samt pass när du checkar in på flygplatsen. 
Namn på biljetten 
När du bokar använder vi det första av dina angivna förnamn samt samtliga efternamn på din elektroniska flygbiljett. 
Samtliga av dina angivna namn har förmedlats vidare till flygbolagen i enlighet med befintliga säkerhetskrav. För dig som 
har Ü,Å,Ä eller Ö i ditt namn, har detta konverteras enligt internationell flygstandard till UE,AA,AE eller OE.  

Name that appears on the ticket 
When booking, we use the first of all of your given names and all surnames on your electronic ticket. All of your stated 
names have been passed on to the airlines in accordance with existing security regulations. If you have Ü, Å, Ä and Ö in 
your name, this has been converted to international aviation standards for UE, AA, AE or OE. 

Viktig information gällande din flygresa  

Beställare  
Hans Albert Sundgren 
Släggkastargatan 6 
72241 Västerås 
Sverige 
hans@sundgren.se 
Telefon dagtid: 0706486130 
Mobilnummer: 0706486130 

Bokningsnummer Stockholm - Belgrad 32SSEX
Ordernummer JY69UF
Orderdatum 2012-08-10

FLYGRESA | Stockholm - Belgrad Bokningsnummer: 32SSEX

Utresa – måndag 10 september, 2012

Från Till Avgång Ankomst Flight Flygbolag

Stockholm Arlanda 
Sverige 
Terminal 2 

Wien 
Österrike 

13:55 16:05 HG8491 NIKI
 

Wien 
Österrike 

Belgrad 
Serbien 
Terminal 2 

17:55 19:00 HG8030 NIKI
 

Flygtid: 5h 5min 

Hemresa – lördag 15 september, 2012

Från Till Avgång Ankomst Flight Flygbolag

Belgrad 
Serbien 
Terminal 2 

Stockholm Arlanda 
Sverige 
Terminal 5 

20:35 23:10 DY4342 Norwegian
 

Flygtid: 2h 35min 

Förnamn Efternamn Åldersgrupp Tillåtet bagage Pris Varav skatt
Hans Albert Sundgren Vuxen 1 bagage tillåts à 20 kg. 2 134:- 1 346:-

Totalpris: 2 134:-



Du som kund är ansvarig för att kontrollera dina flygtider både på ut och hemresan. Besök www.checkmytrip.com för att 
kontrollera dina aktuella flygtider. Du loggar in med hjälp av ditt efternamn och bokningsnummer. Använd inte Å, Ä eller 
Ö när du skriver in ditt namn, t.ex. ÅKERLUND blir AAKERLUND HÄGGSTRÖM blir HAEGGSTROEM och ÖSTRÖM blir 
OESTROEM. (Ü=UE, Å=AA, Ä=AE, Ö=OE).  
 
Via www.checkmytrip.com hittar du även ditt eticket nummer och flygbolagens egna bokningsnummer som du behöver 
när du skall checka in. 

Pass och visum/transitvisum 
Kom ihåg att ta med pass och eventuella visum/transitvisum när du reser. Om du inte redan gjort det bör du kontrollera 
gällande pass-och visum/transitvisumregler för de länder du ska besöka både med ambassaden och med det flygbolag 
du skall resa med. För fullständig information rekommenderar vi att du besöker UD's webbplats genom att klicka här » 
Där finns bland annat information om kontaktuppgifter till ambassader och konsulat.  

Bagage information 
Den bagagevikt vi angivit i bokningen är den maximalt tillåtna vikten för incheckat bagage.  
 
Ni är själva ansvariga för att ta reda på de exakta bagagevillkoren för både handbagage och incheckat bagage direkt 
med respektive flygbolag. 

Övrigt 
Om du vill avboka eller om någonting är felaktigt i din bekräftelse och du har avresa innan vår nästa telefontid ber vi dig 
att kontakta flygbolaget, hotellet eller hyrbilsbolaget direkt.  
 
Svenska Resegruppen AB visas som betalningsmottagare på ditt kontoutdrag. 
 
Travelstart friskriver sig från ansvar för alla eventuella kostnader i samband med ofrivilliga övernattningar, transporter vid 
byten av flygplatser och liknande situationer. Resevillkoren och övriga frågor finner du på www.travelstart.se 
 
Vid bokning av tur och returbiljetter går det INTE att avstå första delen för att endast utnyttja returen. Gör man detta 
avbokas hela resan av flygbolaget och det sker ingen återbetalning av biljetten. 
 
Trevlig resa önskar Travelstart! 

Avbeställningsskydd  
Ni har tecknat ett avbeställningskydd i samband med er resa. Avbeställningskyddet gäller om ni eller en nära anhörig blir 
akut sjuk som gör att läkaren avråder er från att resa. Vårt läkarintyg krävs och det finner ni under denna länk ». 

Svenska Resegruppen AB  
Box 1340  
751 43 Uppsala  
 
Telefon: 0770-45 74 24 
För att skicka ett ett mail till oss använder du vårt kontaktformulär som du finner på vår hemsida 
 
Moms-nr: SE556409-902501  
Org. nr: 556409-9025 

Prisspecifikation

Adressinformation

Flyg, Stockholm - Belgrad - Stockholm 2 134:-

Avbeställningsskydd 274:-

Kontokort/kreditkort (VISA)  
454108******6468 

0:-

SUMMA 2 408:-

BETALT 2 408:-

Varav moms 0:-
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