
 

 

 

 GODKÄNNANDE FÖR MINDERÅRIG  

CONSENT LETTER FOR MINOR TO TRAVEL 
 

 
Undertecknade, som är vårdnadshavare/förmyndare för nedanstående resenär, godkänner härmed 

nedanstående reseavtal och är införstådd med de förpliktelser som avtalet (TUIs resevillkor) innebär.  

 

Observera att båda vårdnadshavarnas underskrift krävs. Är du ensam vårdnadshavare måste detta framgå 

från intyget.  

 

Om medvetet felaktiga uppgifter lämnas till TUI som gör en avbokning aktuell kommer avbokningskostnad 

enligt TUIs resevillkor att debiteras.  

 

Vidare har jag / vi tagit del av de allmänna och särskilda resevillkor som är gällande för resan: www.tui.se. 

 

I / We hereby give my / our consent for the below mentioned minor to travel without accompanying 

guardian / guardians.   

 

 Resenär / Traveler:      Personnummer / Date of birth: 

 

 

 

 

 Bokningsnummer / Reservation number:    Avresedatum / Date of departure:

  

   

 

Mobilnummer till resenär / The minor passenger’s mobile number:      

            

       

Om resenären saknar mobil, uppges mobilnummer till den ansvarige vuxna på resan / If the minor traveler 

does not have a mobile, the mobile number is given to the responsible adult on the trip.   

 

Det krävs underskrift ifrån båda vårdnadshavare. Om du är ensam vårdnadshavare, markera nedan. 

Joint custody requires the signature of both guardians. If you are a single guardian, mark it below. 

 

Är du ensam vårdnadshavare? / Are you a single guardian? JA / YES:   NEJ / NO: 

 

Vårdnadshavare 1 / Guardian 1:      Underskrift / Signature: 

 

 

        

Vårdnadshavare 2 / Guardian 2:      Underskrift / Signature: 

 

 

     

 

http://www.tui.se/


Vårdnadshavare adress / Guardian’s address: 

 

 

 

 

 

Vårdnadshavare telefonnummer och e-mail / Guardian’s phone and email address: 

 

 

 

 

  

Ifylles för det fall att den underåriga är mellan 6-11 år och reser utan vuxet sällskap?* / Please fill in if the 

minor passenger is 6-11 years old and traveling completely without guardian?*   

     JA / YES:   NEJ / NO:  

 

Vi bekräftar / jag bekräftar att vi / jag har läst resevillkor och regler för paketresor på www.tui.se och på 

resedokumenten. 

We confirm / I confirm that we / I have read the general terms and conditions for package tours and the 

tour operator's specific terms and conditions and the travel documents at www.tui.se  

 

Om formuläret innehåller felaktig information som resulterar i avbokning av resan, debiterar vi dig 

avbokningsavgiften enligt våra resevillkor. 

If the trip is cancelled as a result of false information provided on this form, we will charge you a 

cancellation fee in accordance with our terms and conditions. 

 

Intyget ska skickas signerat till TUI (intyg@tui.se) direkt efter att bokningen är gjord. Om formuläret inte är 

skickat till oss har vi rätt att avboka den underårigas bokning.  

The form must be returned to TUI (intyg@tui.se) directly after booking is done. If this form is not provided, 

we reserve the right to cancel the minor's reservation. 

 
 *Observera att när barn mellan 6-11 år reser utan vuxen måste vårdnadshavare närvara vid incheckning för 

att fylla i nödvändiga papper från flygbolaget. Om du reser med ett annat flygbolag än TUIfly Nordic 

är det också nödvändigt att du direkt vid bokning separat kontaktar det aktuella flygbolaget för 

mer information.  

 
*Please note that when children between the ages of 6-11 are traveling without an adult, guardians must 

attend check-in to fill in the necessary paper from the airline. If you are traveling with an airline other 

than TUIfly Nordic, it is also necessary that you contact the relevant airline directly for more 

information when booking. 

 

Intyget skall direkt efter genomförd bokning signeras och mailas till: intyg@tui.se   

Deliver the signed form directly by email after booking is done to: intyg@tui.se   
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