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GÃ¶r ett hyrbilsklipp - BOKA
din Hertzbil NU
Died at
DIN BOKNING ÄR GJORD.

K5QDSY

Bokningsnummer:

Budgetlogi - Baden-baden från SEK68

Status:

Boka nu

Glöm inte att checka in online från 15 dagar och fram till 4 timmar före
avgång enligt tidtabell.

Uppgifter om utresa - Alla tidsangivelser avser lokal tid.
Från Stockholm Skavsta (NYO) till Karlsruhe-Baden (FKB) Inga Skatter
fr, jul 16
Flyg 1628
Avgång
Stockholm Skavsta (NYO)
06:55
Ankomst
Karlsruhe-Baden (FKB)
09:05

Uppgifter om återresa - Alla tidsangivelser avser lokal tid.
Från Karlsruhe-Baden (FKB) till Stockholm Skavsta (NYO) Reguljärt biljettpris
fr, aug 13
Flyg 1629
Avgång
Karlsruhe-Baden (FKB)
09:30
Ankomst
Stockholm Skavsta (NYO)
11:35
Epost kontakt kommer att tas till epostadressen som angavs vid bokning vid eventuell tidtabells
förandring eller inställning av resa.
Vänligen se till att du kontrollerar din mapp för skräppost, eftersom bekräftelse-mail ibland kan
hamna där. Dessutom, vänligen uppdatera ditt skräppostfilter så att det tillåter e-post från
itinerary@ryanair.com.
Om ni inte har givit korrekt epostadress till Ryanair bör ni granska er bokning online eller genom
att ta kontakt med erat bokningskontor Bokningscenter mellan 24 och 72 timmar innan avresa.
Det är erat ansvar att medela Ryanair eventuella förändringar av era kontaktuppgifter
inklusive er epostadress.

Priser

Passageraruppgifter
4 Passagerare

Stockholm Skavsta
(NYO) till KarlsruheBaden (FKB)

1.254,60 SEK

Karlsruhe-Baden
(FKB) till Stockholm
Skavsta (NYO)

1.441,44 SEK

1.

Avgifter, tjänster och
reseförsäkring
8 x (1:a incheckade
väskan (15kg) )
8x
(Internetincheckning )
Administrationsavgift
Administrationsavgift
Administrationsavgift
Administrationsavgift
Totalt belopp att
betala
Inklusive
administrationsavgift

2.
3.

1.760,00 SEK
440,00 SEK
110,00
110,00
110,00
110,00

SEK
SEK
SEK
SEK

5.336,04 SEK

4.

Elsa Bertils
 1:a incheckade väskan
 Internetincheckning
Angelica Fors
 1:a incheckade väskan
 Internetincheckning
Elina Bergqvist
 1:a incheckade väskan
 Internetincheckning
Oskar Hallberg
 1:a incheckade väskan
 Internetincheckning

(15kg)
(15kg)
(15kg)
(15kg)

Viktig information
Allt resande sker i överenstämelse med
Ryanairs allmänna villkor för baggage- och
personbefordran.
Alla passagerare måste checka in via internet
och ta med sitt utskrivna boardingkort till
flygplatsen.

https://www.bookryanair.com/skysales/FRViewItinerary.aspx
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Betalning 1: bekräftad
Kortinnehavarens namn
David Davies
Kortnummer MC:
XXXXXXXXXXXX2098
5336,04 SEK
Totalt
Exchange
betalningsbelopp
rate 1,00000
Betalning 2: avvisad
Kortinnehavarens namn
David Davies
Kortnummer MC:
XXXXXXXXXXXX2098
5336,04 SEK
Totalt
Exchange
betalningsbelopp
rate 1,00000
Betalat belopp

5.336,04 SEK

Utestående
belopp

0,00 SEK

Rese datum, tider, rutter och passagerarnamn
är ändringsbara mot tillämplig avgift. Se
Ryanairs resevillkor för mer information.
Alla biljetter ,flygplats skatter/avgifter är ej
återbetalningsbara.För onavända biljetter - den
enda återbetalningsbara delen är skatten mot
rimlig administrationskostnad

Dina resmål
Återgå till Ryanair.com, där du hittar viktig
information om Stockholm Skavsta och
Karlsruhe-Baden.

ATOL INFORMATION

Flights booked directly on an airline website are not ATOL protected, even if you book car hire
or hotel accommodation from another company via the airline website or via a weblink on the
airline website. If you make payment for flights by credit card, it can provide financial
protection: please check with your credit card provider for details. Hertz Car Rental and
Booking.com hotel reservations are made and paid for directly with that third party. Any
changes or cancellation to these third party bookings must be made directly with that
contracted supplier.

Viktig information!
– Onlineincheckning
Passagerarna kan checka in online från 15 dagar fram till 4 timmar före flygets avgång enligt tidtabell på
www.ryanair.com. Varje passagerare får ta med ett handbagage som inte får överskrida de maxmåtten (se
avsnittet "Handbagage").
Inga ytterligare ändringar av passagerarnamn, datum/tider/rutt för flyget kan göras när en passagerare
har checkat in online.
Oavsett eventuella visumkrav för passagerare, måste alla medborgare från länder utanför EU/EES få sina
resedokument och online-boardingkort kontrollerade och stämplade vid Ryanairs disk för visum-/ och
resedokumentkontroll innan de passerar flygplatsens säkerhetskontroll.

+ Fotolegitimation
+ Prioriterad ombordstigning
+ Bagage
+ Personer med nedsatt rörlighet
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