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                   Agent information  

18. Maj 2020 
 
 
Myndighederne har forlænget nødberedskabet 
 
 
Kære Agenter, 
 
 
Myndighederne har nu forlænget nødberedskabet frem til den 31. August 2020. 
 
Man skal være opmærksom på, at der kan gælde forskellige regler afhængig af hvor 
rejsen foretages. 
 
Rejser til Grønland 
Det vil derfor være muligt at flyve fra Danmark til Grønland fra d. 1. juni på tre 
ugentlige afgange, tirsdag, torsdag og fredag - billetterne er allerede tilgængelige i 
systemet 
 
Da åbningen vil ske gradvist, vil der være begrænsede pladser i flyveren.  
Læs mere om åbningsstrategien på www.nun.gl  
 
Rejser til Danmark 
Myndighederne har meddelt at udrejseforbuddet fra Grønland er ophævet og det er 
dermed muligt at købe en billet til Danmark.  
Indrejseforbuddet er fortsat gældende indtil videre frem til 31. maj og dermed skal 
rejsende til Grønland fortsat kontakte myndighederne, hvis de ønsker at rejse retur til 
Grønland.  
  
Læs mere om ansøgninger om rejser 
på nun.gl: https://nun.gl/Emner/Borgere/Coronavirus_emne/Rejse?sc_lang=da   
 
 
Refundering af Atlantbilletter 
Air Greenland har nu besluttet at det fra og med 22. maj vil være muligt at ændre eller 
refundere restriktive Atlantbilletter frem til 31. august 2020. 
 
Restriktive Atlantbilletter kan ændres til en anden dato på samme strækning frem til den 
30. november 2020 eller refunderes. 
 
Ændring af restriktive billetter betyder at de vil indgå i de nye billetregler dvs. Standard- 
eller Premiumbilletter – ved ændring opkræves evt. difference mellem den nye og den 
gamle billet. 
 
Ændringsgebyr vil først blive aktiveret som oprindeligt den 1. August 2020. 
 
Det er ikke muligt at ændre en atlantbillet til en indenrigsbillet, oprindelige billet skal 
refunderes og en ny billet købes. 
 
Vi anbefaler fortsat at alle følger med på hjemmesiden via vores COVID-19 FAQ 
https://www.airgreenland.dk/hjaelp/foer-rejsen/covid-19  
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Det er fortsat 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. 
 
Vi anbefaler fortsat 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. 
 
Fartplanen tilrettes yderligere, hvilket betyder, at PNR fortsat løbende kommer på kø 
med ændringer på 2020 fartplanen. 
 
Har man en aflyst billet som følge af fartplansændring, gives en alternativ rejsedato.  
 
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. 
 
 
 
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 


