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Inloggning
Fyll i ditt medlemsnummer i BRA Vänner alternativt
det användarnamn du själv val och ditt lösenord. Om
du tidigare haft en inloggning hos Malmö Aviation eller
Sverigeflyg använder du samma uppgifter som tidigare.

Du kan logga in med medlemsnummer och lösenord
eller med användarnamn och lösenord.

Boka resa
•

Välj om din resa är tur och retur eller en enkelresa.

•

Välj från och till vilken destination du vill resa
och datum. Du kan även söka på flygplatsens
flygplatskod/airport code.

•

Du har en profil hos BRA oavsett om du reser privat
eller i tjänsten. Detta för att du ska kunna samla allt
om dina resor på ett ställe. Därför behöver du välja
om just den här resan är privat eller i tjänsten.

•

Efter att du valt Företag, kan du välja avtalspris
eller produkt om du har ett Hel-/Halvårskort eller
Klippkort kopplat till din profil.

•

Om ditt företag har ett resekonto kopplat som
betalningsmedel uppmanas du verifiera din
resekonto information innan du går vidare.
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Välj flyg
Väljer du avtalspris visas våra priser BRA FAST, BRA BAS
och BRA EXTRA med rabatten avdragen.
Har du valt Hel-/Halvårskort eller Klippkort är det den
pristypen som visas. Välj tid och priskategori.
Vill du läsa om vilka regler som gäller klickar du på
pristypens namn.

Bekräfta bokningen
•

Efter att du bekräftat din resa och dina
passageraruppgifter kommer du till
betalningssidan om du valt att boka med ett
avtalspris.

•

Här väljer du hur du vill betala din resa. Bokar du
med valt Hel-/Halvårskort eller Klippkort ser du
inte betalningssidan eftersom ditt kort automatiskt
används för betalning.

•

När din bokning är en genomförd skickas en
bekräftelse via mail till dig.

Användarmanual - Resenär

3

Incheckning
•

Klicka på Incheckning för att checka in via webben
eller mobilen och få ditt mobila boardinkort direkt i
telefonen.

Visa/Ändra Bokning
•

Klicka på Visa/Ändra Bokning för att boka om eller
avboka en resa.

•

Via valet Historiska bokningar får du även överblick
över samtliga resor det senaste året.
ANDERS TEST

101123123

STEFAN TEST

101123124

MICHAEL TEST

101123125

Kvitto
För att få tillsänt kvitto via mail, klickar du på fliken
KVITTO.

Stefan Test
ZFSRHN

Flygbra.se funkar lika bra på mobilen och du bokar på
precis samma sätt som ovan.
Tips! Spara ner flygbra.se som genväg på din telefon så
har du alltid nära till din digitala reskompis.
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