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Välj

“Ny resa”.



Välj

Fliken “Flyg/Tåg” 

högst upp på

söksidan. 



Ange från/till för 

din utresa och 

hemresa.

Skriv stad, 

flygplats/tåg-

station eller

egna kontor.



Välj

datum och tid.



Bokar du ofta samma resa?

Här hittar du listan med dina

senaste resor.

Välj “Kopiera” för att boka

samma resa igen.



Förfina din 

sökning genom

att klicka “Fler

alternativ”.

Välj mellan

direktalternativ, 

klass, flexibilitet

och leverantör. 



Välj “Sök”.



Filtrera

sökresultatet

efter antal

stopp, 

leverantörer, 

flygplats/tåg-

station, antal

byten och/eller

resepolicy.



Du kan alltid

ändra dina

sökkritererier

genom att klicka

“Ny sökning”.



När ett filter är

aktiverat är det

blåmarkerat. 

Klicka på X för

att nollställa

ett filter. 



Innan du kan

välja hemrese-

alternativ måste

du först välja

alternativ för din 

utresa.



Använd gärna sorteringsflikarna: 

Rekommenderat (baserat på ditt företags resepolicy), Tidigast (enligt

tidtabell), Snabbast (kortast restid) eller Billigast (billigaste alternativen).



Klicka på ett alternativ för att se detaljer …



…Klicka “Välj utresa” för att välja utresa och se dina

hemresealternativ.



Neo visar nu alternativ för din hemresa.



Välj din hemresa.



Din valda

resplan visas.



Klicka på “Ändra

pris/klass” om 

du vill välja

annat pris

eller klass.



Ångrar du dig?

Välj “Ändra

transport” för

att se alla

sökresultat igen.



Lägg till ytterligare

innehåll till din 

resplan (t.ex. 

hotellrum, hyrbil, 

etc.) 

Välj det du önskar

lägga till genom

att klicka på någon

av bilderna längst

ned.



…eller klicka på

någon av ikonerna

till höger.



När du är nöjd

med resplanen

kan du välja

“Boka” för att

bekräfta din 

bokning.



Thank you


