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Din eSky-konto: hva gir den og hvordan bruker du den?

Med tanke på din bekvemmelighet har vi opprettet og kontinuerlig forbedrer eSky-kontoen din.
Sjekk hvordan du lettere kan administrere bestillingene dine på kontoen din og hvorfor du bør
opprette den!

Hvor kan du logge på eller registrere deg?

Du kan �nne en lenke til kontoen din i menylinjen på eSky-nettsiden eller direkte på denne
adressen.

Hvis du allerede har en konto, kan du logge på med e-postadressen din og passordet. Det
var alt!

Hvis du ikke har kontoen din ennå, kan du registrere deg ved å oppgi e-postadressen din.
Deretter skal vi sende en melding til adressen din med en lenke som du bør bruke til å angi et
passord. Når du har angitt et passord, kan du bruke kontoen din.

Hva er kontoen din?

Din eSky-konto er et sted hvor du enkelt kan administrere bestillingene dine - både �y- og
hotellbestillinger. Takket være den kan du også legge til og lagre data for online innsjekking. I
tillegg får innloggede brukere rabatter på hotellreservasjoner og kan motta varsler om
prisendringer på observerte �yreiser. Dette gjør det lettere å søke etter billige
reisealternativer! 

I tillegg er det raskere og mer praktisk å bestille �yreiser og overnatting, takket være at du ikke
trenger å fylle ut detaljene i bestillingsskjemaene hver gang. Dette er spesielt viktig for folk
som reiser ofte!

Hva kan du gjøre på kontoen din?

Hvilke opsjoner kan du �nne på kontoen din?

1. Sende bestillingsbekreftelsen på nytt til den valgte e-postadressen.
2. Legge til de nødvendige detaljene som kreves for online innsjekking - både for deg

og dine medpassasjerer.
3. Endre �yreisedatoer – du kan sende en forespørsel for å få vite om det er mulig å

endre �yreisedatoen.
4. Endre kontaktdetaljer - e-postadresse og telefonnummer.
5. Vise �y- og hotellbestillinger.
6. Informasjon om nødvendige visum (med kjøpsmulighet) og tilleggsdokumenter

samt gjeldende reiseregler.
7. Mulighet for å kjøpe tilleggstjenester som:

Innsjekket bagasje,
Prioritert ombordstigning,
reiseforsikring,
bilutleie,
bestilling av overnatting – med rabatter opp til 30%.

8. Mulighet for å administrere dine egne prisvarsler - opprett varsler om de beste
�yprisene på utvalgte ruter.

Kan du også �nne tidligere bestillinger på kontoen din?
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Hvis du bare oppretter din eSky-konto, kan du også få tilgang til dine tidligere bestillinger. Alt
du trenger å gjøre er å bruke skjemaet på fanen «Mine bestillinger», og spesi�sere ditt eSky-
bestillingsnummer. Viktig! For å kunne importere tidligere bestillinger, må bestillinger være
foretatt med bruk av den samme e-postadressen som ble oppgitt ved registrering av kontoen
din.

Inneholder denne artikkelen informasjon du lette etter?  Ja  | Nei


