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Dimensiunea și greutatea bagajelor - Air Baltic

Air Baltic

A�ați ce tipuri de bagaje puteți lua la bordul aeronavelor Air Baltic. Rețineți că dimensiunea
bagajelor variază în funcție de �ecare operator în parte. De asemenea, bagajul de cală trebuie să
respecte anumite dimensiuni impuse. Numărul de bagaje permis este direct proporțional cu
clasa tarifară la care ați ales să călătoriți.

Bagaj de mână Air Baltic

Clasa tarifară Bagaj inclus în tariful
biletului

Dimensiunile maxime ale
bagajelor

Greutatea maximă a
bagajelor

Business/PINS

VIP
DA 55 x 40 x 20 cm 10 kg

Basic/Premium DA 55 x 40 x 20 cm 8 kg

La acestea se poate adăuga un obiect personal suplimentar precum o geantă, geantă pentru
laptop, sacoșă pentru produse duty-free, umbrele sau huse pentru camera foto cu dimensiuni de
maximum 30 x 40 x 10 cm.
Bagajele de mână ce depășesc aceste limite vor � plasate la cală și se va plăti o taxă de 60 de
euro la punctele pentru efectuarea controlului de securitate sau 40 de euro la punctul de
înregistrare a bagajelor.

Bagaj de cală Air Baltic

Dimensiunea maximă a bagajelor

Business Premium Basic PINS VIP PINS Executive

2 piese cu o greutate
totală de 40 kg

1x20 kg N/A

Clasa Business: 4 piese
(max 80 kg)
Clasa Premium: 3 piese
(max. 60 kg)
Clasa Basic: N/A

Clasa Business: 3 piese
(max. 60 kg)
Clasa Premium: 2 piese
(max. 40 kg)
Clasa Basic: N/A

 

Business Premium Basic PINS VIP PINS Executive

2 piese cu o greutate totală

de 40 kg
1x20 kg    n/a

Clasa Business: 4 piese

(max 80 kg)

Clasa Premium: 3 piese

(max. 60 kg)

Clasa Basic: n/a

Clasa Business: 3 piese

(max. 60 kg)

Clasa Premium: 2 piese

(max. 40 kg)

Clasa Basic: n/a
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Taxe pentru bagaj

Tip de taxă Taxă/ segment/ 1 bagaj de cală Greutate

Bagaj de cală Clasa Basic
29.99 EUR – 40 EUR

(în funcție de modul de efectuare a rezervării)
 max. 20 kg

Depășirea limitei de greutate de 20 kg 50 EUR/piesă 21 – 32 kg

Depășirea limitei maxime de 100x50x80 cm 60 EUR max. 20 kg

 

Pentru depășirea atât a numărului maxim de piese admise cât și a greutății, ambele taxe se vor
aplica simultan.

Greutatea maximă a unui bagaj de cală poate � de 32 kg, iar numărul maxim de piese este 5.
Acestea nu pot � cumulate între pasagerii care călătoresc împreună, cu excepția celor ce sunt
incluși în aceeași rezervare.

Infanții au inclusă în prețul biletului o piesă de bagaj de până la 10 kg, un cărucior pliabil/coșuleț.
În cazul acestora, bagajele pot � cumulate cu ale părinților.
 

Pentru informații speci�ce legate de călătoria dumneavoastră, contactați Serviciul Clienți la
numărul de telefon 031 100 3759 sau trimiteți un email la adresa support@esky.ro.

Ați găsit informația pe care o căutați în acest articol?  Da  | Nu
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