
Villkor för värdekuponger utfärdade av BudgetAir.se  
 
De här villkoren gäller för värdekuponger utfärdade av BudgetAir.se. 
 
BudgetAir.se är ett varumärke som används av Travix Nederland B.V., med registrerat kontor i 
Amsterdam, på adressen Piet Heinkade 55 (postnummer 1019GM). För mer information om vår 
organisation, läs avsnittet ”Om” på vår webbplats: BudgetAir.se  
 
En värdekupong är en kupong som du får via ett e-postmeddelande eller ett brev ihop med en 
kod, som kan användas vid bokning av en eller flera flygbiljetter och eventuellt till extra 
försäkringar hos BudgetAir.se, eller som du alternativt kan lösa in mot en summa kontanter.  
 
Använda värdekupong En värdekupong tillhandahålls med en unik kod. Varje värdekupong kan 
endast utnyttjas en gång hos BudgetAir.se. En originalvärdekupong kan överföras. Det är 
förbjudet att kopiera, modifiera eller ändra en värdekupong på något sätt.  
 
Värdekuponger är giltiga i 1 år från och med utfärdandedatumet.  
 
Du kan använda din värdekupong på följande sätt:  
 

- Vid bokning: du kan använda värdekupongen när du bokar en flygbiljett och/eller extra 
försäkringar hos BudgetAir.se. Om summan som ska betalas är högre än värdet på din 
värdekupong måste du betala den överskjutande summan. Om summan som ska 
betalas är lägre än värdet på din värdekupong erhåller du en ny värdekupong med en ny 
kod för den överskjutande summan.  

- Du kan även lösa in din värdekupong mot kontanter, som överförs till ditt bankkonto. 
Lösa in värdekupong mot kontanter  

 
Värdet på värdekupongen rundas av uppåt till närmast hela belopp. Om du väljer att använda 
värdekupongen vid en bokning är du berättigad att använda detta belopp (avrundat uppåt). Om 
du väljer att lösa in värdekupongen mot kontanter betalas den faktiska summan som 
BudgetAir.se begärde för dig från flygbolaget, plus lagstadgad räntesats, ut.  
 
Värdekupongen får inte användas till följande produkter:  
 

- Extra och/eller separata tjänster som inte ursprungligen ingick i flygbiljetterna eller som 
omfattades av försäkringar, såsom hotell och hyrbilar.  

- Paketresor, som härrör från resebokningar som du själv utformade och som omfattade 
ett flyg plus hotell och/eller hyrbil.  

 
Om det går att ändra eller avbeställa din flygbiljett, vänligen observera att extra avgifter 
tillkommer. Avgifterna består av en ändrings- och/eller avbeställningsavgift till flygbolaget samt 

https://www.budgetair.se/om
https://www.budgetair.se/claimvoucher/get-refund
https://www.budgetair.se/claimvoucher/get-refund


en administrativ avgift. Efter genomförd bokning kan du inte betala dessa avgifter med en 
värdekupong.  
 
Allmänna villkor för BudgetAir.se: tänk på att transportvillkor och allmänna villkor som gäller 
för den valda tjänstleverantören även gäller för tjänster/produkter som du köper med din 
värdekupong.  
 

https://www.budgetair.se/villkor

