
Standard 
FlexStandardTakuss Premium 

FlexPremium

Byd velkommen til nye billetter, som 
giver dig mere fleksibilitet på din rejse



Dato kan ændres op til 2 timer 
før afgang mod ændringsgebyr 
og prisforskel

Dato kan ændres op til 2 timer 
før afgang

Særlig høj service under hele 
flyvningen

Særlig høj service under hele 
flyvningen

Gratis servering af 
eksklusiv mad og drikke

Gratis servering af 
eksklusiv mad og drikke

30 kg ind-checket
bagage

30 kg ind-checket
bagage

Check in senest 30 minutter før 
afgang i alle lufthavne i Grønland

Check in senest 30 minutter før 
afgang i alle lufthavne i Grønland

2 stk. håndbagage 2 stk. håndbagage

Lounge-adgang i
Københavns Lufthavn

Lounge-adgang i
Københavns Lufthavn

Fast-track adgang i Københavns 
Lufthavn

Fast-track adgang i Københavns 
Lufthavn

Eksklusiv Premium-check ind i 
Københavns Lufthavn

Eksklusiv Premium-check ind i 
Københavns Lufthavn

God komfort i brede sæder med 
god benplads forrest i flyet

God komfort i brede sæder med 
god benplads forrest i flyet

Club Timmisa medlemmer: 
Udvalgte tilgængelige aviser og 
magasiner i Club Timmisa app’en

Club Timmisa medlemmer: 
Udvalgte tilgængelige aviser og 
magasiner i Club Timmisa app’en

Standard 
FlexStandardTakuss Premium 

FlexPremium Standard 
FlexStandardTakuss Premium 

FlexPremium

Billigste alternativ
Dato kan ændres op til 2 timer 
før afgang mod ændringsgebyr 
og prisforskel

Dato kan ændres op til 2 timer 
før afgang

Gratis servering af mad og
drikke

Gratis servering af mad og
drikke

Gratis servering af mad og
drikke

20 kg ind-checket bagage 20 kg ind-checket bagage 20 kg ind-checket bagage

1 stk. håndbagage 1 stk. håndbagage 1 stk. håndbagage

Check ind senest 1 time før af-
gang i alle lufthavne i Grønland

Check ind senest 1 time før af-
gang i alle lufthavne i Grønland

Fuld refundering op til 2 timer før 
afgang

Børn mellem 2 og 11 år får 50% 
rabat af 
voksenprisen, og spædbørn 
under 2 år (uden eget sæde) får 
90% rabat

Kan opgraderes til 
Premium mod gebyr og 
prisforskel

Check in senest 30 minutter før 
afgang i alle lufthavne i Grønland

Club Timmisa medlemmer: 
Udvalgte tilgængelige aviser 
og magasiner i Club Timmisa 
app’en

Børn mellem 2 og 11 år 
får 50% rabat af voksenprisen, og 
spædbørn under 2 år (uden eget 
sæde) får 90% rabat

Kan opgraderes til 
Premium mod gebyr og 
prisforskel

Club Timmisa medlemmer: 
Udvalgte tilgængelige aviser og 
magasiner i Club Timmisa app’en

Børn mellem 2 og 11 år 
får 50% rabat af voksenprisen, og 
spædbørn under 2 år (uden eget 
sæde) får 90% rabat

Club Timmisa medlemmer: 
Udvalgte tilgængelige aviser og 
magasiner i Club Timmisa app’en

Standard 
FlexStandardTakuss Premium 

FlexPremiumStandard 
FlexStandardTakuss Premium 

FlexPremiumStandard 
FlexStandardTakuss Premium 

FlexPremium

Vi tilbyder forskellige billettyper og er sikre på, at du kan finde en der passer til netop dit behov. 
Ombord hos Air Greenland har vi to forskellige klasser, Standard og Premium, og fem forskellige 
billettyper, Takuss, Standard, Standard Flex, Premium og Premium Flex. Hvilken klasse og type, 
du skal vælge, afhænger af dine behov og dit rejsemønster.



Billettyper

TAKUSS STANDARD
STANDARD

FLEX
PREMIUM

PREMIUM
FLEX

Billetklasse Økonomi Økonomi Økonomi Business Business

Ændring af booking – Op til 2 timer 
før afrejse
mod gebyr

Op til 2 timer 
før afrejse

Op til 2 timer 
før afrejse
mod gebyr

Op til 2 timer 
før afrejse

Refusion ved
annullering 
af billet

Udelukkende
refusion af
lufthavns-
skatter

Udelukkende
refusion af
lufthavns-
skatter

Billetprisen +
lufthavnsskatter

refunderes,
hvis annullering

sker senest
2 timer før

afrejse

Udelukkende
refusion af
lufthavns-
skatter

Billetprisen +
lufthavnsskatter

refunderes,
hvis annullering

sker senest
2 timer før

afrejse

Rabat for børn 2-11 år
Eksklusiv skatter og afgifter

50% 50% 50% – –

Rabat for spædbørn 0-2 år*
Eksklusiv skatter og afgifter

90% 90% 90% – –

Bagage 20 kg 20 kg 20 kg 30 kg 30 kg

Håndbagage 1 stk. max 8 kg 1 stk. max 8 kg 1 stk. max 8 kg 2 stk. max 8 kg 2 stk. max 8 kg

Check in i Grønland 1 time før afgang 1 time før afgang ½  time før afgang ½  time før afgang ½  time før afgang

SERVICES MELLEM 
GRØNLAND - DANMARK

Mad i flyet Standard Standard Standard Premium Premium

Underholdning Standard Standard Standard Premium Premium

*Børn under 2 år får ikke eget sæde, men eget sikkerhedsbælte og redningsvest. Rejser I på økonomiklasse i vores 
Airbus, der flyver mellem Kangerlussuaq og København, har vi babylifte til børn under 9 måneder. Liften skal være 
bestilt minimum 24 timer før afrejse, men har I glemt det så spørg endelig vores personale ved check in.


