
DMU-aftale med Norwegian 

 

DMU har indgået en samarbejdsaftale med flyselskabet Norwegian omkring en rabataftale til DMU’s 

medlemmer. Det betyder, at når et DMU-medlem fremover flyver med Norwegian, så vil der være rabat på 

billetterne.  

 

I starten af vil der være tale om en symbolsk rabat, men denne kan vokse jo flere medlemmer, der flyver 

med selskabet.  

 

Det eneste du skal gøre, er, at oprette din personlige profil på www.norwegian.dk (det gør du på ”Log på” 

oppe i højre hjørne), hvor du blandt andet skal indtaste dit navn, adresse og telefonnummer. Når du har 

oprettet dig som bruger, så kan du gå ind i menuen til venstre under ”Ændre profil” og skrive din 

aftalekode”, som er DANMARKSMO. Husk, at dette skal stå i versaler.  

 

Herefter vil du fremover, når du bestiller billetter, kunne slå denne kode til og dermed få rabat på din 

flyrejse.  

 

Nedenfor er der en guide til, hvordan du bærer dig ad.  

 

Husk, at denne aftale kun er gældende for DMU’s medlemmer, og derfor bliver den også kun sendt ud til 

klubbestyrelserne samt lagt på dmusport.dk. Du er selvfølgelig meget velkommen til at sende denne videre 

til medlemmerne, men du må gerne understrege, at den kun er gældende for DMU’s medlemmer.   

 

I linket kan du læse betingelserne for aftalen.  

 

https://corporate.norwegian.no/dk/om-erhverv/virksomhedsaftale/direkte-rabataftale/ 

 

 

 

 

 

 

 

  



Guide til bestilling af billetter 

 

Gå ind på: www.Norwegian.dk og klik på log på øverst i højre hjørne. I nedenstående billede kan du oprette 

din personlige profil til bestilling af rejser. 

 

 

 

Når profilen er oprettet vil du have alle muligheder for at tilpasse den i venstre menuen 

Klik i venstre menuen på ”ændre profil” 

 



 
 

Herefter kan du til højre tilføje jeres aftalekode i profilen under ”mine aftalekoder” nederst i menuen. 

 

Når du herefter ønsker at bestille en rejse, kan personen altid tilvælge aftalekoden, som giver adgang til 

rabatten, og man kan se, at prisen ændrer sig.  

 

Når du logger ind på profilen, kan du benytte siden via erhverv og logge ind den vej. 

 

 


