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Din eSky-konto: Hvad giver den, og hvordan man bruger
den?

For at give vores brugere en komfortabel service udvikler vi konstant din eSky-konto. Tjek
hvordan du nemmere kan administrere dine bookinger via din konto, og hvorfor det er værd at
oprette en konto!

Hvor kan jeg logge ind eller registrere mig?

Linket til din konto kan �ndes i menulinjen på eSkys hjemmeside eller direkte på denne
adresse.

Hvis du har en konto, kan du logge ind med din e-mail og adgangskode. Det er alt!

Hvis du ikke har en konto endnu, kan du registrere dig ved at indtaste din e-mailadresse. Så
sender vi en besked til din e-mailadresse med et link, som du kan bruge til at angive en
adgangskode. Når du har lavet en adgangskode, kan du bruge din konto.

Hvad er din eSky-konto?

Din eSky-konto er en konto, hvor du nemt kan administrere dine bookinger - herunder �y og
hoteller. Her kan du også tilføje og gemme dine oplysninger til indtjekning online. Derudover får
brugere, der er logget ind, særlige tilbud på indkvarteringsbookinger og kan modtage
meddelelser om ændringer i priserne på speci�kke �yvninger. Dette gør det endnu nemmere at
søge efter billige rejsemuligheder!

Endvidere giver kontoen mulighed for en hurtigere og mere bekvem �y- og hotelreservation,
fordi du ikke behøver at udfylde reservationsformularerne hver gang. Det er virkelig vigtigt,
især for folk, der rejser meget!

Hvad kan du gøre på din konto?

Hvilke muligheder kan �ndes på din konto?

1. Send reservationsbekræftelsen til den valgte e-mailadresse igen.
2. Tilføjelse af de nødvendige data, der kræves for online check-in - både for dig og

andre passagerer.
3. Ændring af �ydatoen - Din konto giver dig mulighed for at sende en forespørgsel om,

hvorvidt det er muligt at ændre datoen for �yvningen.
4. Ændring af kontaktoplysninger - e-mailadresse og telefonnummer.
5. Visning af �y- og hotelreservationer.
6. Oplysninger om påkrævede visa (med mulighed for køb) og andre dokumenter samt

gældende rejseregler.
7. Mulighed for at købe yderligere tjenester såsom:

indchecket bagage,
prioriteret boarding,
rejseforsikring,
billeje,
booking af indkvartering.

8. Mulighed for at administrere dine prisalarmer - indstilling af meddelelser om de
bedste �ypriser på udvalgte ruter.
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Kan jeg �nde tidligere bookinger på min konto?

Hvis du lige har oprettet din eSky-konto, kan du også se dine tidligere bookinger. Du skal blot
bruge formularen "Mine reservationer", der er tilgængelig på skærmen, og indtaste dit eSky-
ordrenummer. Bemærk! For at kunne importere tidligere bookinger skal bookingerne
foretages med den samme e-mailadresse, der bruges til din nuværende konto.

Indeholder denne artikel de oplysninger, du ledte efter?  Ja  | Nej


