
 

 

 

 

Solfaktor Com As 
 
1165 Oslo 
Norway  

Sterling
København Lufthavn Syd

2791 Dragør
Danmark

Org. nr.18 23 54 04 

 

 
Booking Dato:  25 August 2004 

Booked Av:  Rune Sandbakken  

Reservasjons Nummer: 
D3P3DL 

 

 Reiseplan 

 Deltakere: Per Mandt, Elisabeth Hval 
 

 

Dato Fly Rute Avgang Ankomst Billettype 

26 August 2004 NB585 Oslo-Nice 07:45 10:35 Sterling Low Fare 

31 August 2004 NB586 Nice-Oslo 11:35 14:25 Sterling Low Fare 
 

 

 
Innsjekking senest 1 time før avgang. Flyr du fra København, Stockholm eller Oslo, kan du slippe kø og 
ventetid ved å bruke Sterlings Express innsjekkingsautomater. Se også nedenfor. 

 

 
 Pris spesifisering 

 
    

 

Total for 2 Gjest(er): 
Pris NOK 1.368,00 

Ansvarsgebyr NOK 132,00 

Flyplassavgift NOK 604,00 

Total NOK 2.104,00  

 

Betaling(er) 

VisaCard 25.08.2004 NOK 2.104,00
Samlet betaling NOK 2.104,00

Alt betalt 

 

  

 

 
Takk for bestillingen. Vi ønsker deg en god reise. 

 
 Med vennlig hilsen 

 
Sterling 

 
 Samarbeidspartnerne våre tilbyr også attraktive priser. Se de gode tilbudene på www.sterlingticket.com 
 

 

    

 



 

2/2 

 
 Velkommen om bord! 

 

 

Sterlings kabinpersonale ser frem til å ønske deg velkommen om bord og vil sørge for at du får en behagelig flyreise. 
Merk at forpleining ikke er inkludert i prisen. Under flyreisen får du imidlertid mulighet for å kjøpe mat og drikke fra vår 
Sky Café. Husk også at du kan forhåndsbestille varer fra vår Online Travel Shop. Besøk www.sterling.dk for å se katalo-
gen og bestille varene dine. 

Har du opprettet deg som bruker, eller er du medlem av Club Sterling? Da kan du til enhver tid logge in å se status på 
reservasjonene dine her.  

 
Billettregler 
 

ENDRINGER 

* Endring av dato, klokkeslett eller navn: Mulig mot en avgift på DKK 275/NOK 306/SEK 344/EUR 37 per vei per 
passasjer. 

* Hvis du ønsker å endre betalingsform fra et kredittkort til et annet, beregnes et gebyr på DKK 149/SEK 179/ 
NOK 159/EUR 19. 

* Endringene må gjøres senest to timer før planlagt avgang.  

* Du kan endre billetten kostnadsfritt opp til to timer etter kjøpet. 

* Dersom du endrer billetten din til en dyrere billett, betales prisforskjellen mellom de to billettene sammen med 
avgiften over.  

* Billetten kan ikke endres til en billigere billettype. 

* Dersom du vil endre avgangsdatoen til en tidligere avgang, må endringen gjøres senest to timer før denne 
avgangen. 

KANSELLERING 

* Kansellering av billett: Mulig mot en avgift på DKK 275/NOK 306/SEK 344/EUR 37 per vei per passasjer. 
Restbeløpet settes inn på en kundekredittkonto som kan brukes i forbindelse med kjøp av Sterling-billetter i 
fremtiden. Beløpet kan stå på kontoen i 12 måneder, og deretter går beløpet tapt 

* Kansellering må skje senest to timer før planlagt avgang. 

GENERELLE OPPLYSNINGER 

* Merk: Dersom du har reservert billetten før den 24. mars 2004, gjelder andre regler. Kontakt call-senteret 
dersom du ønsker å endre eller kansellere en reservasjon, som er foretatt under de gamle reglene. 

* Merk at det kan være flere priskategorier per billettype. 

* Kundekontoen krediteres i valutaen til det landet hvor den opprinnelige reservasjonen ble gjort. 

* På grunn av valutakursendringer kan avgiften i forbindelse med endringer og kanselleringer endres uten varsel. 

BARNERABATTER 

* For barn under to år betales en fast pris på DKK 150/EUR 20/NOK 150/SEK 175 per enkeltbillett.

 
Reglene gjelder fra 24. Marts 2004 
 
Kontakt Sterling 
 

Du finner ytterligere informasjon på www.sterlingticket.com eller ved å ringe til oss på ett av følgende telefonnumre: 
Norge: 815 58 810, Danmark: 70 10 84 84, Sverige: 08 587 691 48, Spania: 91 7496 643,) Italia: 02 6963 3595. 
Frankrike: 015 569 55 71. 
 

Transportvilkår for flyvning med Sterling 

1. Transporten vil normalt være underlagt bestemmelsene i Warszawa-konvensjonen av 1929 med senere 
endringer tilpasset nasjonal lovgivning (for Danmarks vedkommende den danske luftfartsloven av 1960 med 
senere endringer). Disse reglene begrenser bl.a. fraktførerens ansvar for personskade og dødsfall, samt tap 
og forsinkelse av eller skade på reisegods. Ved passasjertransport utført av dansk flyselskap er ansvaret for 
personskade eller dødsfall begrenset til høyst SDR 100 000 per passasjer, uansett hvor skaden er inntruffet.

2. Med mindre annet er uttrykkelig angitt nedenfor, gir flyselskapet ikke avkall på noen begrensninger av sitt 
ansvar i henhold til Warszawa-konvensjonen som revidert, eller gjeldende lov. 

3. Innskrevet bagasje som er skadet eller bortkommet, skal straks rapporteres i ankomstlufthavnen, der det 
skrives rapport. 

Informasjon om EU-regler: 

Som angitt over, er reisen normalt regulert av Warszawa-konvensjonen, som i flesteparten av tilfellene begrenser flysel-
skapets erstatningsansvar. Som EU-basert luftfartsselskap har Sterling imidlertid en mer omfattende erstatningsplikt. I 
tilfelle av ulykke som medfører personskade eller dødsfall under en av Sterlings flyvninger, er erstatningsplikten maksi-
mert til SDR 100 000 per tilskadekommet eller avdød passasjer, forutsatt at Sterling kan bevise at Sterling har tatt alle 
nødvendige forholdsregler for å forhindre skaden, eller at det var umulig for Sterling å ta slike forholdsregler. Dersom 
Sterling beviser at skaden helt eller delvist er forårsaket av den tilskadekomne eller drepte passasjers uaktsomhet, kan 
Sterling også helt eller delvis fritas for erstatningsansvar. 

Til dekning av øyeblikkelige økonomiske behov etter en ulykke utbetaler Sterling med det samme et forskuddsbeløp som 
ved dødsfall ikke vil være mindre enn SDR 15 000, til kompensasjonsberettigede personer. 

Ytterligere opplysninger kan fåes på www.sterlingticket.com. 
 

 

Innsjekking 

Møtetid på flyplassen 

Du skal være ved Sterlings innsjek-
kingsskranke senest 1 time før 
planlagt avgang. Innsjekkingssk-
rankene åpner senest 2 timer før 
avgang. Dersom du ankommer 
senere enn en halv time før planlagt 
avgang, kan vi dessverre ikke ga-
rantere deg plass om bord. Du 
behøver ikke vise din reiseplan, men 
du skal medbringe gyldig pass samt 
evt. visum. Videre skal du oppgi ditt 
reservasjonsnummer ved innsjek-
king 

 

NYHET: Aktuelle flytider 
Nå kan du finne aktuell informasjon 
om avgangs- og ankomsttid på vårt 
nettsted. 

Flypassopplysninger 

Oslo 
Gardermoen Flyplass 
Innsjekking: SAS skranke merket 
med "Sterling" 
Mulighet for Express Check-in 
Avstand til sentrum: 45 km 
Transport til sentrum: 
Taxi: NOK 600 - 800 
Buss: NOK 110,- 
Tog: NOK 150,- 
 
Nice 
Nice Flyplass 
Innsjekking: Swissport, Terminal 1, 
Zone C 
Avstand til sentrum: 9 km 
Transport til sentrum: 
Taxi: EUR 20,- 
Buss: EUR 3,50 
Tog: - 

Bagasje 

Det er tillatt å medbringe maksimum 
20 kg inkl. håndbagasje. Av sikker-
hetshensyn er det kun tillatt å med-
bringe ett stykk håndbagasje. Om 
bord skal håndbagasjen plasseres i 
de avlukkede rommene over stolen, 
eller under stolen foran deg.Målene 
på hånd-bagasjen må derfor ikke 
overstige 45 cm x 35 cm x 20 cm, 
og vekten må høyst være 7 kg. 
Merk: Spedbarn (0-23 måneder) kan 
ikke ha med seg noen form for 
bagasje. 

Rullestoler, sammenleggbare ba-
rnevogner og barnestoler kan med-
bringes uten ekstra vederlag. Vi 
anbefaler imidlertid, at du tegner en 
separat bagasjeforsikring. 

Sterling oppkrever et ekstra gebyr 
på NOK 40,- per kg for bagasje ut 
over den tillatte vektgrensen. Det 
opkreves også gebyr for spesialut-
styr. Merk: Beløpet skal betales 
kontant. 

Klikk her for å lese alle regler 
vedrørende bagasje 

 

 
 


