
ALLMÄNNA SKIPASSREGLER
Chipkortet är det elektroniska kort som din skipasstid laddas på. 
Chipkortet tillkommer vid nyköp. Detta kan sedan återanvändas 
år efter år.

FÖRVARING AV DITT SKIPASS-KORT
Ditt kort tål en del och kan ligga i fickan under hela semestern 
men det tål inte att ligga precis bredvid mobiltelefon eller 
att utsättas för värme från värmeskåp.
• Kortet förvaras i jackfickan, inte tillsammans
 med mobiltelefon eller andra elektroniska kort.
• Kortet tål inte värme från värmeskåp/torkskåp.
 
SPECIFIKATIONER
Kortet är personligt och får inte överlåtas till någon annan.
Förlängning - 4 dagars skipass och uppåt går att förlänga 
1 dag vid ett tillfälle. Gäller ej skipass som ingår i paket.
Skipassförsäkring ingår: mot uppvisande av kvitto kan ditt 
borttappade skipass spärras och vi ersätter din återstående 
tid. Nytt chip (60:-) betalar du själv.

Vid sjukdom/olycka: mot läkarintyg ersätts återstående 
skipasstid. Gäller från det intyg lämnas in till försäljnings-
stället. Gäller ej skipass som ingår i paketresor.

Vid olycka på plats - Vid olycka gäller din privata olycksfalls- 
försäkring eller SLAO utförsåkarförsäkring om sådan är tecknad.

Dagen är påbörjad vid första åket. Ej dygn.
Reservation för eventuella tryckfel och momshöjningar.

SKIPASS INFORMATION
Skipassystem
Idre Himmelfjäll använder systemet AXESS vilket innebär 
att du behåller kortet i fickan och åker igenom läsarna som 
känner av om du har ett giltigt skipass. Har du ett skipass 
från en annan anläggning som använder AXESS kan du 
ladda det med skiddagar på Idre Himmelfjäll.

Föräldrakort
Föräldrakortet är det enda kortet som inte är personligt. 
Det är till för föräldrar med små barn där båda föräldrarna 
inte kan åka skidor samtidigt. Båda föräldrarna kan åka 
på kortet, dock ej samtidigt.

Barn under 8 år åker gratis 
Att åka i våra liftar är gratis för barn under 8 år som bär hjälm. 
Det man behöver är ett chipkort som man laddar med de dagar 
man ska åka. Om man inte har chipkort sedan tidigare 
kostar det 60:-

Rabatterade priser för ungdomar och seniorer
För dig som är ungdom 8-15 år och senior 65 år eller äldre 
har vi rabatterade priser.

Beställ skipass redan vid bokning
Förboka skipass och du kvitterar ut dom i boxen på Idre 
Himelfjäll.

Skipasset är personligt 
Får ej överlåtas till annan användare om det inte är ett 
Föräldrarkort.

Förlängning av skipass
Skipass som gäller 4 dagar eller mer kan förlängas med en dag 
(måste göras innan liftarna stänger sista ordinarie giltighets-
dagen. Förlängningen måste göras hos Skidboden på Idre 
Himmelfjäll). 
Gäller dock ej “4 valfria dagar” och ”paketskipass”.

Skipasspriser 
Ordinarie skipasspriser gäller även om samtliga nedfarter 
inte är åkbara.

Skipassförsäkring 
Ingår mot uppvisande av kvitto. Ditt borttappade skipass 
spärras och vi ersätter din återstående tid. Nytt chip på 
60 SEK betalar du själv.

SLAO:s utförsåkarförsäkring
Är olyckan framme får du ersättning för t ex skipass och stug- 
hyra om du måste avbryta din skidsemester p.g.a. olyckan. 
Försäkringen har ingen självrisk. Läkarintyg krävs. Försäkringen 
säljs på Idre Himmelfjäll och går endast att teckna för svenska 
medborgare.
Läs mer om SLAO försäkringen på Folksam´s hemsida

Vid sjukdom/olycka 
Mot läkarintyg ersätts återstående skipasstid. Gäller från den 
dagen intyg från läkare skrivits ut. Läkarintyg och skipass 
lämnas in till närmaste försäljningsställe. Gäller ej skipass 
som ingår i paketresor.
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