
HUR DU 
BOKAR ETT TÅG ELLER FLYG

Neo användarguide – 20.1

American Express Global Business Travel (GBT) is a joint venture that is not wholly owned by American Express Company or 
any of its subsidiaries (American Express). “American Express Global Business Travel,” “American Express,” and the American 

Express logo are trademarks of American Express and are used under limited license.



Velg

“Ny reise”.



Velg

fliken “Fly” 

øverst opp på

siden. 



Angi fra og til 

for din utreise 

og hjemreise.

Skriv inn by, 

flyplass eller

egne kontor-

lokasjoner.



Velg dato og tid.



Bestiller du ofte samma reise?

Her finner du listen med dine 

siste reiser.

Velg “Duplisere” for å bestille

samma reise igjen med ny dato.



Begrens ditt søk

ved å klikke

“Flere

alternativ”.

Velg mellom

direkte flyvning, 

klasse, 

fleksibilitet og

flyselskap. 



Velg “Søk”.



Filtrere

søkeresultatet

etter antall

stopp, 

flyselselskap, 

flygplass, 

og/eller

resepolicy.



Du kan alltid

endre dine 

søkekritererier

ved å klikke på

“Endre søk”.



Når ett filter er

aktivert er det 

markert i blått. 

Klikka på X for å 

nullstille

ett filter. 



Før du kan velge

hjemreise

alternativ må du 

først velge

alternativ for din 

utreise.



Bruk gjerne sorteringsflikene: 

Anbefalt (basert på ditt firma sin reisepolicy), Tidligst (tidtabell), Raskest

(korteste reisetid) eller Billigst (billigste alternativ).



Klikk på ett alternativ for å se detaljer …



…Klikk “Velg utreise” for å velge utreise og se dina

returreisealternativ.



Neo viser nå alternativ for din returreise.



Velg din returreise.



Din valgte

reiseplan vises.



Klikk på “Endre 

pris/klasse” om 

du vil velge

annen pris

eller klasse.



Angrar du 

valget?

Velg “Endre 

transport” for å 

se alle

søkeresultene

igjen.



Legg til ett

segment ved å 

klikke på en av 

bildene nederst på

siden for å legge

til fly, eller hotel til

din reiseplan.



…eller bruk ett av 

ikonene til høyre i

margen for å 

legge til ett/flere

segment i

din reiseplan (f.eks. 

leiebil, eller hotell).



Når du er

fornøyd med 

valget ditt og vil

avslutte

bestillingen så

klikker du 

“Bestill”.



Thank you


