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I mange år har flyselskabernes ændringsgebyrer været blandt de mest forhadte hos
passagererne. Men coronakrisen har sat ændringsgebyrerne under pres, hvor mange
flyselskaber midlertidigt har undtaget gebyrerne for at få gang i efterspørgslen i et usikkert
marked med skiftende rejsevejledninger.

Amerikanske United Airlines besluttede i søndags at droppe alle ændringsgebyrer på flyrejser
inden for USA, og mandag fulgte både American Airlines og Delta Air Lines efter.

Det er dog ikke noget, som SAS umiddelbart har planer om at kopiere. Tværtimod ophører de
midlertidige regler om fri ombooking for alle SAS Plus-billettyper snart. Den 30. september er
det sidste chance for at købe billetter, der frit kan ændres.

“I løbet af corona-perioden har vi implementeret flere tiltag for at sikre rejsende større
fleksibilitet, herunder gratis ombooking og voucher. Vi er nu i gang med at skifte tilbage til vores
normale billetregler, men vil fortsætte med at tilbyde vouchers til kunder, der ikke ønsker at
gennemføre deres planlagte rejse,” siger pressechef Sille Beck-Hansen fra SAS i Danmark til
CHECK-IN.dk.

Voucher i stedet for fri ombooking
Den fleksibilitet, som de amerikanske flyselskaber nu lægger for dagen, er noget anderledes
end, hvad SAS indtil videre har valgt at praktisere. Uniteds topchef indrømmer, at beslutningen
om indførelse af ændringsgebyrer blev taget for mange år siden, da selskabet var under pres, og
det har været en af de beslutninger, der undertiden har været på bekostning af kundeservice.

Selvom SAS ikke vil lade kunderne slippe for at betale gebyrer, så er der alligevel en udvej. Hvis
man som passager vælger at annullere en bekræftet international rejse med afrejse frem til den
15. januar, så vil man i stedet kunne modtage en voucher med samme værdi som den
oprindelige billet. Dette gælder dog ikke på indenrigsrejser.

Voucheren vil være gældende i 12 måneder fra udstedelsesdatoen og kan bruges på en valgfri
rejse i rutenettet eller til køb af tillægsydelser.
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Gratis ombooking resten af året hos Lufthansa
United Airlines er den amerikanske partner for SAS i Star Alliance, og i Europa er Lufthansa en
anden vigtig partner inden for alliancen. Her kunne Lufthansa sammen med søsterselskaberne
SWISS, Austrian og Brussels Airlines for nylig offentliggøre beslutningen om med øjeblikkelig
virkning at ændre billet- og prisstruktur frem til den 31. december 2020.

Det betyder, at det er blevet tilladt at ændre en reservation et ubegrænset antal gange uden at
skulle betale ændringsgebyrer. Reglerne gælder også for de billigste billetter, hvor der rejses
uden bagage.
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