Velkommen til vår nye Reiseportal: G Travel Online
Fra 5.april 2019 vil dagens online portalen stenges.
Det betyr en ny link for innlogging for bestilling av reiser på nett.

Innlogging til G Travel Online på web, nettbrett og mobil:
Følg denne linken: https://gto.softinventor.com
Legg inn din egen e-postadresse og trykk deretter «Forgot password». Du vil deretter motta en e-post med
videre instruksjoner. Vi anbefaler deg å lagre nettsiden som favoritt til senere bruk.

Du er selv ansvarlig for at din profil er korrekt til enhver tid. Navnet i profilen skal stemme overens med navnet
i passet ditt. Dette ber vi deg om å kontrollere første gang du logger inn. Det er også viktig at din personlige epost samt ditt mobilnummer er lagret korrekt i online profilen. Dette for å kunne motta meldinger om innsjekk
samt annen informasjon fra flyselskapene i forbindelse med dine reiser.
Husk jevnlig oppdatering av din personlige profil med nye fordelskort, kredittkort med ny utløpsdato samt
andre endringer som måtte komme underveis.
En Brukerveiledning finner du under spørsmålstegnet inne på portalen (oppe i høyre hjørne), - denne vil ta deg
gjennom en bestilling steg for steg:

Dersom du har spørsmål om bestilling, endring eller avbestilling av en reise knyttet til vår Onlineportal, så kan
du ta kontakt med en av våre hyggelige konsulenter.

Bestill din reise hos en av våre konsulenter:

For personlig service og effektiv veiledning ved bestilling av kompliserte reiser, anbefaler vi å ta kontakt med
en av våre dyktige reisekonsulenter. Ring eller send oss en e-post. Våre åpningstider er mandag-fredag 08.00 –
17.00. Utover denne tiden blir du automatisk overført til vår 24-timers service.

Telefon: +47 73 48 98 63
E-post: team1.trd@gtravel.no

Logg inn med ditt brukernavn og
passord

Arkiver passord

Ved nestegangs pålogging, klikk på
feltet for Email og passord

G Travel Online på mobil:
Du kan enten bruke denne linken: https://gto.softinventor.com eller laste ned G Travel Appen i Appstore eller
i Play Butikk.

Velg korrekt epostadresse, og
innloggingsdetaljer er ferdig utfylt
Nedtrekksliste over alle passord
som er lagret for dette nettstedet.

Get Together: (for 10 personer eller flere)
Vår gruppeavdeling har lang erfaring med å skreddersy og tilrettelegge arrangementer, konferanser, events og
gruppereiser i både inn- og utland.
Telefon: +47 73 80 77 20
E-post: trondheim@gtogether.no
Getaway (feriereiser):
For mange er ferie de mest verdifulle dagene i året. Våre feriespesialister hjelper deg med å skreddersy dine
feriedrømmer.
Telefon: +47 73 80 77 00
E-post: getaway.trd@gtravel.no

