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Gratis Fast Track til dere som bedriftskunde!

Fast Track er den raskeste veien gjennom sikkerhetskontrollen. 

Vi vet at når du er på reise er tiden viktig for deg og du ønsker kanskje å tilbringe minst mulig 
tid på flyplassen. Vi har testet Fast Track på alle billettklasser i en periode nå og har valgt å 
forlenge dette tilbudet til dere.

Gå til www.norwegian.no
Gå til «Logg inn» øverst til høyre på siden
Logg deg inn med privat brukernavn og passord
Nå får du opp din neste reise(om du har en) og din profil på 
høyre side. Klikk Vis Profil

Scroll ned til du ser «Mine Avtalekoder»
Klikk «Legg til Avtalekode»

Skriv inn og klikk «Legg til» – logg deg ut av din profil og logg 
deg deretter inn igjen for å få opp koden.

Når du skal booke en reise, sjekk at avtalekode er hentet opp  
–det gjør du etter du har søkt opp ruten og dato 
– scroll nederst på siden og hent den fra rullevinduet.

Nå skal avtalepris være merket med * bak summen –dersom 
den ikke er merket med * kan det være en kampanjepris som vi 
ikke gir rabatt på.

Fast Track er tilgjengelig på følgende flyplasser:
• Oslo • Bodø • Stockholm 
• Bergen • Ålesund • Gøteborg
• Stavanger • København • Helsinki
• Trondheim • Aalborg 
  

Benytt deg av inngangen som er merket Fast Track /Priority Lane på flyplassene.

Praktisk informasjon
– Fungerer på alle bestillinger gjort med avtalekode enten via ditt reisebyrå eller gjennom bedriftsportal på vår nettside
– Både boardingkort, billett og kredittkort kan benyttes for validering i sikkerhetskontrollen
– Fast Track gjelder både på innenriks og internasjonale reiser på angitte flyplasser
– Fast Track vil være inkludert i deres avtale frem til avtalen reforhandles.

Velkommen om bord!

Booke med avtalekode: FIAS i profil www.norwegian.no


