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Leverantör Egencia Sweden AB
ARVODE period 190201-200131 PERSONLIG SERVICE ONLINE

Bokningsarvode Bokningsarvode
TÅG
Tågbokning inrikes inkl Norden 50,00 30,00
Tågbokning utrikes exkl. Norden 50,00 30,00
FLYG
Inrikes inkl. Norden 60,00 45,00
Europa exkl. Norden 90,00 45,00
Interkontinentalt exkl. Europa 120,00 45,00
Administrationsavgift klimatavgift oavsett online eller offline 0,00
HOTELL
Hotellbokning inkl. voucher 30,00 30,00
HYRBIL
Bokning av hyrbil 50,00 0,00
MARKTRANSPORT
Marktransport 0,00 0,00
BÅT OCH BUSS
Båt och buss 100,00
ÖVRIGT
24-timmars service (startkostnad) 200,00
Visum 200,00
Ombokning (får ej överstiga nybokningsarvode) 0,00
Omskrivning (får ej överstiga nybokningsarvode) 70,00
Kreditering 50,00
GRUPP- OCH KONFERENSBOKNINGAR (10 personer eller fler)
Grupp- och konferensbokningar (per timme) 650,00
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Med transaktion avses i denna upphandling följande:
Flyg: Dokument/biljettnummer per resenär (t&r i förekommande fall)
Tåg: Dokument/biljettnummer per resenär (t&r i förekommande fall)
Hotell: Bokning per resenär
Hyrbil: Arvode per utförd bokning
Marktransport: Utförd bokning per sträcka. De kommunikationsmedel som kan bokas via resebyråns ordinarie 
bokningssystem, som taxi, flyg/tågtaxi samt flygbuss eller Arlanda Express
Kollektivtrafik: Vid självboking online ska denna tjänst vara kostnadsfri. I annat fall ska tjänsten ingå i arvodet vid 
bokning av tåg eller flyg
Båt/Buss: Bokning per resenär per resedokument
Ombokning: Ombokning per resenär per resedokument. Får ej överstiga nybokningsarvode.
Omskrivning: Utfärdande av nytt biljettdokument där kvarvarande värde av tidigare utställt dokument utnyttjas som hel 
eller delvis betalning. Får ej överstiga nybokningsarvode. Enbart omskrivning till följd av resenärens begäran får lov att 
debiteras. Omskrivning (reissue/revalidation) av biljett av ej resenärsrelaterade ändringar får således ej debiteras
Kreditering: krediterat biljettdokument (återbetalning av betald resa). Avbokningsavgift får ej debiteras i dessa fall.
Preliminärbokning d.v.s. ej bekräftad bokning, ska vara kostnadsfri och avbokningsavgift får ej debiteras.
Sträcka definieras som avreseort till slutmål enligt IATA's regler med obegränsat antal transitpunkter/flygplansbyten 
i  24 h h t  i b t kt
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