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LEITZ COMPLETE - TIPS INFÖR AFFÄRSRESAN
Innan din resa startar:
#1  När du flyger: Ställ in en påminnelse i din telefon att checka in online. De flesta flygbolag erbjuder check 

in 24 h innan avfärd. Desto tidigare du checkar in så ökar chansen att kunna välja din favoritplats. 

#2   Kolla in seatguru.com för att välja den bekvämaste platsen. 

#3   Välj ett säte nära utgången om du har bråttom till ditt anslutningsflyg. 

#4   Om du vill få in maten först ska du förbeställa specialkost som t.ex. vegetarianerna eller nötallergikern. 
Då kan du äta i lugn och ro. 

#5   Förvara dina boardingkort, biljetter eller kvitton på ett ställe. Antingen i telefonen eller i Leitz smarta 
blixtlåsfickor. 

#6   Res med en enkel och lätt väska och smart förvaring för enkel åtkomst av dina tillhörigheter. Leitz 
Complete Trolleys är idealiska och även godkända att ta med som handbaggage. 

#7   Kolla väderprognosen för din destination och packa därefter.

#8   Packa mindre än du tänkt dig och kläder som passar till fler tillfällen. Mörka färger funkar alltid. 

#9 Lägg dina skjortor och byxor i separata plastpåsar i resväskan för att undvika skrynklor.

#10  Packa ner ett ombyte i ditt handbaggage. och var förberedd om det värsta inträffar - att väskan inte 
kommer.  

#11   Ta med dig en liten scarf eller tröja för eventuell luftkonditionering på planet eller i vänthallen.  

#12 För optimal organisering, förvara småsaker, pengar, biljetter m.m. i Leitz blixtlåsfickor.

#13  Ladda alla dina mobila enheter under natten så är du fulladdad inför din resa. 

#14 Packa ner portabel laddning som t.ex. Leitz Powerbanks så är du alltid laddad när du reser. 

#15  Allt flytande måste förvaras i plastpåse. Använd Leitz Complete blixtlåsficka i flera olika storlekar. 
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#16  AwardWallet app är den optimala appen för förvaring av lösenord m.m.

#17  Kolla upp hotellet du ska bo på. Det kan vara så att du kan checka in online istället för att stå i en lång 
kö i lobbyn. Ladda ner appen med lokala hotell ifall hotellet du ska bo har blivit felbokat eller annat har 
inträffat med bokningen. 

#18  Spara telefonnummer till den lokala polis- och ambulansen så  är du säker på din resa.  

#19 Läs på och förstå kulturen och normerna dit du ska så att du inte bryter mot tullregler och lagar.

#20 Kolla in förutbestämda snabbspår som Global Entry som administreras av USA för 
         lågriskresenärer för att snabba på din incheckning.

Under resan:

#21  När du passerar tullen, kolla åt båda sidor för att se den kortaste kön då högerhänta tenderar att kolla 
endast åt höger. 

#22  Se till att ha tillgång till laddning till telefonen. Använd Leitz powerbank i kreditkortsformat.  

#23  Sluta att vara bunden till ditt bagage. Använd Leitz hjulväska med vajerlås för att låsa fast det, även 
när det inte är med dig.

#24  Se till att komma ombord först så att du kan välja en plats nära utgången för snabb avgång om det är 
ont om tid. 

#25  Var fulladdad med Leitz travel USB internationella väggladdare.  

#26  Ta med dig Leitz Bluetooth konferenshögtalare och håll möten var du än är. 

#27  Unvik onödig dataanvändning, använd NavMii satelitnavigering, en gratis app som låter dig ladda ner 
en lokal karta och ger varningar i realtid om trängsel och faror.

#28  Använd ett företagskort för att ha alla utgifter på ett ställe.

#29  Gör din reseräkning så snart som möjligt för att garantera snabb ersättning. Tappa inte bort eller glöm 
kvitton med hjälp av Leitz blixtlåsfickor.

Utforska hur många Leitz Complete produkter som kan göra dina affärsresor enklare, snabbare och 

trevligare under www.leitz.com/complete
Leitz Complete - Business Class i varje detalj.




