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Snabbguide  Boka själv

Vi önskar dig välkommen till Egencias onlineverktyg! 

Logga in i bokningsverktyget och kom igång med din bokning. 

Du har väl inte glömt att ladda ner Egencia® App?

För iPhone och iPad – klicka här 
För Android – klicka här

 Välj den sida du vill använda: ‘Boka’, ‘Resor’, eller ‘Verktyg’
 Under fliken ‘Boka’ välj ‘Flyg’, ‘Hotell’, 

‘Tåg’, eller ‘Bilar’.
 När du valt typ av resa kan du börja söka 

tillgänglighet och boka dina resor. 

Boka din resa

Boka flyg

 Söksida: Fyll i huvudresenär, totalt antal resenärer och välj typ av resa (t.ex. tur- och returresa , enkel resa eller flera resmål). Välj din resplan, 
avgångs- och returflygplats genom att skriva in de tre första bokstäverna på destinationen. Du kan välja att inkludera närliggande flygplatser. Du 
kan också förfina din sökning med hjälp av olika kriterier.

BOKA RETURFLYG

 Avgång: Alla tillgängliga flyg som matchar din sökning visas. 
Resultatlistan visar tillgängliga resor med lägsta pris listade efter 
flygbolag och antal mellanlandningar. Du kan antingen välja  flyg/tid 
eller ett visst biljettpris. När du har valt avgångstid eller pris i det grå 
fältet under varje flyg, klicka på välj för visning av returflyg.

 Ankomst: Samtliga flyg visas enligt din utresa. Du väljer endast  
ankomstflyg på denna sida. Du får annars gå tillbaka till föregående 
sida för att göra en ny sökning.

 Prissättning: Du kan här se en lista över billigast tillgängliga flyg i 
förhållande till dina sökkriterier. Biljettrestriktioner och avgifter är 
lätta att identifiera. Du kan även blanda biljettyper.  

 Utcheckning: Följ stegen tills bokningsbekräftelsen visas på 
skärmen. 

Din bokning är nu färdig

Vill du boka hotell eller bil? Ändra online och Avbeställningar

 För att lägga till hotell eller bil till din bokning välj Lägg till hotell
eller Lägg till bil innan du avslutar beställningen.

 Samtliga resor (med undantag av lågbudgetbolag) kan ändras eller 
avbeställas online om biljetten ännu inte är utskriven. Beroende 
på typ av resa kan du ändra prisval, datum, resplan, typ av biljett 
och/eller flygbolag.

 Efter utställd biljett, vänligen kontakta din affärsresegrupp.

Att välja sida

Hur du kommer igång

https://itunes.apple.com/gb/app/egencia-tripnavigator/id446768364?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.egencia.app
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Boka hotell

För att lägga till hotell välj Lägg till hotell i Resplanen.
För att boka endast hotell välj Hotell från fliken Resor.
Incheckning och avresedatum baseras på  flygval (om tillämpligt).

 Välj huvudresenär, datum och antal vuxna per rum
 Sök enligt kriteriet stad eller region ELLER
 Sök enligt plats (flygplats, adress, sevärdheter, anpassad plats)
 Du kan förfina din sökning med pris, betyg, komfort och omnejd. 

 Se en lista över tillgängliga hotell och deras läge på en karta
 Flytta kartan och klicka på Uppdatera för att ändra ditt sökområde. 
 Hotellkategorier som visas i sökresultatet inkluderar:
• Ditt företags avtalspriser
• Egencias rekommenderade priser
• Andra pristyper

 Du kan förstora kartan och zooma in var hotellet ligger.
 Klicka på hotellet för en beskrivning med högupplösta bilder,  

detaljerad lista över bekvämligheter, omdöme från TripAdvisor,  
läge, rum och information om priser samt möjlighet att jämföra 
fyra hotell samtidigt.

Online reseinformation 
 Se ’Verktyg’ i navigeringsfältet för att få tillgång till resenyheter, 

kartor, valutakonvertering mm. 

Övrig assistans under resan
 För assistans vänligen kontakta din Egencia affärsresegrupp.

Boka bil

Visa dina resor

 Välj fliken Bilar.
 Välj huvudresenär och fyll i Hämtningsdatum, Hämtningsplats, 

Återlämningsdatum (som standard visas samma plats för hämtning 
och lämning) och välj hyrbilsföretag.

 Välj lämplig bil från söklistan.
 Följ instruktionerna tills bokningsbekräftelsen visas på skärmen.

 Klicka på Resor på startsidans navigeringsfält.

 Välj Resa från menyn, eller använd Snabbsök-ikonen för att hitta resan.
 För att ändra bokningen efter utskriven biljett, vänligen kontakta 

Egencias kundtjänstteam.

Få hjälp

Boka tåg

 Välj fliken Tåg.
 Välj Huvudresenär och fyll i alla nödvändiga reseuppgifter.
 Du kan boka för sex stycken resenärer. Kontakta din Resekonsult 

om du behöver boka för större grupper.
 Fyll i sökformuläret.
 Välj ett alternativ från resultatlistan.
 Följ de avslutande stegen samt bekräfta din bokning.


