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VILLKOR FÖR BUNTBILJETTER

KÖPARE OCH RESENÄR 
Den fysiska eller juridiska person som betalar buntbiljetterna är köparen av produkten. Buntbiljetter är ej personliga 
utan används av köparen uppgivna personer. Dessa kan köparen ändra från tid till annan. Om olika åsikter företräds av 
köpare respektive resenär gäller i första hand köparens mening. Köparen har alltid rätt att få information om resande på 
buntbiljetterna utan samtycke från resenären om det inte är samma person.

GILTIGHETSREGLER  
Air Leap äger rätt att med omedelbar verkan förklara buntbiljetterna för ogiltiga och/eller spärra bokningskontot vid 
följande förseelser:

• Missbruk av buntbiljetter eller handhavande i strid med dessa bestämmelser.

• Bristande betalning eller annan bristande förpliktelse hos Köparen.

• Betalningsanmärkning, insolvens eller inledande av konkurs hos Köparen.

GODKÄNNANDE AV VILLKOR OCH ÄNDRING AV VILLKOR 
Köparen och resenären godkänner genom betalning av fakturan för buntbiljetterna alternativt genom bokning och 
resande på de samma, de villkor som gäller för buntbiljetterna. Air Leap förbehåller sig rätten från tid till annan att 
ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta resenärens eller köparens tillstånd. Det kan gälla ändring av trafikprogram, 
förändrad flygplanstyp etc. Aktuella villkor finns att hämta på www.airleapeap.se/affarsresor 

PERSONUPPGIFTER 
Genom användning av buntbiljetterna samtycker resenären till att Air Leap registrerar och behandlar personuppgifter 
om resenären i enlighet med gällande lagbestämmelser och dessa användarvillkor. Uppgifter som kan komma att 
registreras är resenärens namn, adress, e-mail och telefonnummer samt uppgifter om genomförda resor. Syftet är att 
hantera det administrativa arbetet med kortet och följa upp resandet. För detta ändamål kan också uppgifter lämnas ut 
till samarbetspartners (code share & interlinepartners).  

ANSVARSBEGRÄNSNING 
Air Leaps åtaganden avseende buntbiljetterna och information som tillhandahålls inom ramen för detta är begränsade 
till vad som anges i dessa användarvillkor. Detta gäller även för kostnad, förlust, krav eller skada (såväl direkt som 
indirekt) som uppkommer pga. att Resenär eller Köpare inte uppfyllt sin informationsskyldighet gentemot Air Leap. 
Informationsskyldigheten avser men är inte begränsad till de generella resevillkor som återfinns på www.airleap.se

ÅTERBETALNING 
Vid eventuell återbetalning av buntbiljetter räknar Air Leap om hur stor del av buntbiljetterna som nyttjats och krediterar 
kunden kvarvarande biljettvärde. Återbetalning av buntbiljetter är endast aktuellt vid en nedstängning av den aktuella 
linjen som buntbiljetterna avser. Som nedstängning räknas ej eventuella sommar eller juluppehåll.  


