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Ditt eSky-konto: vilka fördelar har kontot och hur ska
man använda det?

eSky-konto har skapats och förbättras ständigt med tanke på användarnas bekvämlighet. Ta
reda på hur du kan hantera dina bokningar med hjälp av ditt konto och varför det är bra att
skapa ett konto på eSky!

Var kan jag logga in eller registrera mig?

Länken till ditt konto hittar du i menyraden på eSkys hemsida eller på den här webbadressen.

Om du redan har skapat konto, kan du logga in med din e-postadress och ditt lösenord. Så
enkelt är det!

Om du inte har ett konto hos oss kan du registrera dig med din e-postadress. Till den här
adressen skickar vi sedan ett mejl med länken som du bör använda för att skapa ett lösenord.
När du har skapat lösenordet kan du börja använda ditt konto.

Mitt konto – vad är det?

Ditt eSky-konto ger dig möjlighet att smidigt hantera både hotell- och �ygbokningar. Här kan
du spara dina personuppgifter som du sedan kan använda vid incheckning online. Inloggade
användare får dessutom tillgång till specialerbjudanden på boenden och 
kan välja att få aviseringar om prisändringar på bevakade rutter. Det gör att det blir ännu
enklare att hitta billiga resmöjligheter!

Tack vare att du kan slippa fylla i bokningsformulär varje gång är det även snabbare och
smidigare att boka �yg och hotell. Det gör stor skillnad, särskilt för personer som reser ofta.

Vilka funktioner har ditt konto?

Vad kan jag göra på mitt konto?

1. Skicka igen bokningsbekräftelse till en vald e-postadress.
2. Lägga till personuppgifter som krävs vid incheckning online – det gäller både dina

och dina medpassagerares uppgifter.
3. Ändra �ygdatum – kontot ger dig möjlighet att skicka en förfrågan om det går att

ändra �ygdatum.
4. Ändra kontaktuppgifter: e-postadress och telefonnummer.
5. Granska �yg- och hotellbokningar.
6. Hitta information om nödvändiga visum (och köpa dem) och andra resehandlingar

samt aktuell reseinformation.
7. Köpa extra tjänster som till exempel:

incheckat bagage,
prioriterad ombordstigning,
reseförsäkring,
hyra bil,
boka boende.

8. Hantera prisaviseringar – här kan du aktivera aviseringar om bästa erbjudandena på
valda rutter.

Kan jag hitta tidigare bokningar på mitt konto?
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Om det är först nu som du skapar ett konto på eSky, kan du få översikt över dina tidigare
bokningar. Allt du behöver göra är att använda formuläret som �nns på sidan "Mina bokningar"
och skriva in ditt beställningsnummer. Obs! För att importera dina tidigare bokningar måste alla
bokningar ha skapats på samma e-postadress som du använde för att skapa ditt konto.

Innehåller den här artikeln informationen du letade efter?  Ja  | Nej


