
 

 

 

 
                   Agent information  

13.  Maj 2020 
 
 
Fartplansjusteringer for året 2020 grundet COVID-19 
 
 
Kære Agenter, 
 
 
Som det nok er blevet bemærket, er vores fartplan er i gang med at blive tilrettet, 
hvilket betyder, at I allerede er begyndt at få PNR på kø med ændringer på 2020 
fartplanen grundet den nuværende situation. 
 
Der er vurderet, at det ikke vil være operationelt muligt at flyve store dele af fartplanen 
grundet aflysninger forårsaget af rejserestriktioner og faldende efterspørgsel som gør at 
Air Greenland må tilpasse sig situationen. 
 
Dette betyder at: 
 

 Samtlige aften og natflyvninger er aflyst 
 Sommerfartplanen er reduceret væsentligt fra København til Kangerlussuaq R/T 
 Sommerfartplanen er reduceret væsentligt fra København til Narsarsuaq R/T 
 Flyvningerne fra Ilulissat til Keflavik v.v. er suspenderet 
 Flyvningerne fra Nuuk til Keflavik er reduceret til 1 ugentlig afgang. 

 
Vi anbefaler vores passagerer og agenter gør sig bekendt med passagerrettigheds-
folderen ”Dine rettigheder”  
Disse kan også findes på vores hjemmeside: https://www.airgreenland.dk/hjaelp/foer-
rejsen/regler-og-lovgivning som beskriver hvordan man som passager er stillet i 
forbindelse med forsinkelser og aflysninger, også hvis disse er forårsaget af pandemien. 
 
Man skal være opmærksom på, at der kan gælde forskellige regler afhængig af hvor 
rejsen foretages. 
 
Da pandemien kan betegnes som force majeure, dvs. en uforudsigelig hændelse, som 
ligger udenfor Air Greenlands kontrol, så er der visse begrænsninger i den forpligtelse vi 
har overfor passagererne. 
 
Rejseforsikringsselskaberne en udvidet hjælp til de passagerer, der blev ramt af 
forsinkelser og aflysninger, så vi anbefaler vores rejsende at undersøge deres 
forsikringsforhold 
 
Generelt bistår luftfartsselskabet med indkvartering og forplejning i et rimeligt forhold, 
hvis man som forsinket passager har behov herfor. Under force majeure tilfælde er der 
dog nogle begrænsninger i antallet af døgn man kan forvente hjælp. 

Passagerer med en billet efter 31. maj 2020, følger de normale billetbetingelser, da der 
indtil videre ikke er noget flyveforbud i denne periode.  
Har man en aflyst billet som følge af fartplansændring, vil få en alternativ rejsedato 
automatisk.  

Vi anbefaler fortsat at alle følger med på hjemmesiden via vores COVID-19 FAQ 
https://www.airgreenland.dk/hjaelp/foer-rejsen/covid-19  
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
Mis-match/mis-connection: 
Grundet de mange justeringer for internationale såvel som nationale flyvninger og 
forbindelser, kan der forekomme mis-match i PNR, disse bliver rettet løbende af Air 
Greenland ved gennemgang. 
 
UC/UN/TK: 
Det sker at agenter bekræfter (ERK) ændringer ved gennemgang af egen schd chg kø og 
efterfølgende ønsker rettelse via Kundeservice, selvom der er mis-match i 
tiderne/strækninger. 
 
Før i bekræfter (ERK): 

- Forventer vi, at kunden er oplyst omkring ændringerne 
- At såfremt der ønskes tilretninger eller des lige, at afgangsdage, tider og GL numre er 

afstemt med kunden før henvendelse til Kundeservice eller før bekræftelse (ERK). 
 
OBS.: Ved bekræftelse (ERK) anser Air Greenland rejsen som værende bekræftet og 
godkendt af agenten såvel som fra kunden og de gældende regler for billettypen vil 
fortsætte. 
 
 
Det er tilmed besluttet at alle anmodninger skal behandles af vores Kundeservice team. 
 
Dette betyder at alle PNR-anmodninger om ændringer og diverse autorisationer skal alle 
agenter ligeledes udfylde Air Greenlands kontaktformular som ligeledes kan findes via Air 
Greenland’s hjemmeside. 
 
Har I spørgsmål er i velkomne til at kontakte Air Greenland Helpdesk kundeservice team 
på helpdesk@airgreenland.gl eller per telefon +299 38 22 73. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Air Greenland 


