
SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS ELITE – KREDITKORT OCH BETALKORT  
Förmånen innebär 50 % poängrabatt för upp till två personer på en valfri bonusresa med  
SAS Bonus eller Star Alliance. När du som SAS Amex Elite-medlem handlat för 150 000 kr 
med ditt kort inom ett kalenderår erhålls ett brev som bekräftar att du är berättigad till  

förmånen. Ytterligare en 50 % poängrabatt på en bonusresa med SAS Bonus eller Star Alliance om du handlar för 
minst 300 000 kr inom samma kalenderår. Förmånen är giltig innevarande år samt nästkommande kalenderår 
från brevets utskriftsdatum. Denna period kan inte förlängas. Bokning måste ske inom förmånens giltighets-
tid, medan resan kan genomföras efter förmånens giltighetstid. Erbjudandet kan endast nyttjas vid inväxling av 
EuroBonus-poäng. Skatter och avgifter tillkommer och omfattas inte av förmånen.

Erbjudandet gäller ej för ordinarie resor som betalas med pengar och/eller poäng. Med reservation för tillgänglighet.  
Förmånen kan erhållas maximalt två gånger per år. Om två förmåner erhållits kan dessa inte nyttjas vid samma  
bokningstillfälle. Nästa intjäningsperiod påbörjas i januari påföljande år. Poängrabatten kan ej kombineras med  
andra rabatter eller erbjudanden.

SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS PREMIUM – KREDITKORT OCH BETALKORT  
Förmånen innebär 50 % poängrabatt för upp till två personer på en valfri bonusresa med  
SAS Bonus eller Star Alliance. När du som SAS Amex Premium-medlem handlat för 150 000 
kr med ditt kort inom ett kalenderår erhålls ett brev som bekräftar att du är berättigad till 

förmånen. Förmånen är giltig innevarande år samt nästkommande kalenderår från brevets utskriftsdatum. Denna 
period kan inte förlängas. Bokning måste ske inom förmånens giltighetstid, medan resan kan genomföras efter 
förmånens giltighetstid. Erbjudandet kan endast nyttjas vid inväxling av EuroBonus-poäng. Skatter och avgifter 
tillkommer och omfattas inte av förmånen.

Erbjudandet gäller ej för ordinarie resor som betalas med pengar och/eller poäng. Med reservation för tillgänglig-
het. Förmånen kan endast erhållas en gång per kalenderår. Endast en förmån kan användas per bokningstillfälle. 
Nästa intjäningsperiod påbörjas i januari påföljande år. Poängrabatten kan ej kombineras med andra  
rabatter eller erbjudanden.

SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CLASSIC – KREDITKORT OCH BETALKORT  
Förmånen innebär 50 % poängrabatt för upp till två personer på en valfri bonusresa inom  
Europa med SAS Bonus. När du som SAS Amex Classic-medlem handlat för 100 000 kro-
nor med ditt kort inom ett kalenderår erhålls ett brev som bekräftar att du är berättigad till 

förmånen. Förmånen är giltig innevarande år samt nästkommande kalenderår från brevets utskriftsdatum. Denna 
period kan inte förlängas. Bokning måste ske inom förmånens giltighetstid, medan resan kan genomföras efter 
förmånens giltighetstid. Erbjudandet kan endast nyttjas vid inväxling av EuroBonus-poäng. Skatter och avgifter 
tillkommer.

Erbjudandet gäller ej för ordinarie resor som betalas med pengar och/eller poäng. Med reservation för tillgäng- 
lighet. Förmånen kan endast erhållas en gång per kalenderår. Endast en förmån kan användas per bokningstill- 
fälle. Nästa intjäningsperiod påbörjas i januari påföljande år. Poängrabatten kan ej kombineras med andra rabatter 
eller erbjudanden.
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