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Dimensiunea și greutatea bagajelor - Air Berlin

Air Berlin

A�ați ce tipuri de bagaje puteți lua la bordul aeronavelor Air Berlin. 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 Berlin

Bagaj inclus în tariful
biletului

Dimensiune
maximă
bagaj de mână

Greutate maximă și număr de bagaje

JustFly, FlyDeal,
FlyClassic

FlyFlex, Business
Class

DA 55 x 40 x 20 cm 1 x 8 kg 2 x 8 kg

Pasagerii care aleg categoriile JustFly, FlyDeal sau FlyClassic pot lua o piesă de bagaj de mână.
Cei care optează pentru FlyFlex, Business Class sau care dețin carduri Gold / Platinum pot
aduce o piesă secundară. Bagajul secundar trebuie să se încadreze în dimensiunile 40 x 30 x 10
cm și să cântărească maxim 2 kg.

În plus, se poate lua gratuit în cabină unul dintre următoarele obiecte (max. 40 cm x 30 cm x 10
cm; 2 kg), cu excepția JustFly:

· geantă laptop
· poșetă
· cărucior, proteze

 

Bagaj de cală Air Berlin

JustFly FlyDeal FlyClassic FlyFlex

23 kg

Prima piesă 15 EUR

(online)

sau 70 EUR (la aeroport)

A doua piesă bagaj 70

EUR

Prima piesă gratuit

A doua 150 EUR

Prima piesă gratuit

A doua piesă 70 *

sau 150 EUR **

Prima și a doua piesă gratuit

Piesa următoare 70 *

sau 150 EUR **

23 - 32 kg
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JustFly FlyDeal FlyClassic FlyFlex

23 kg

Prima piesă 65 EUR

Prima piesă 100

EUR

A doua piesă 250

EUR

Prima piesă 50 *

sau 100 ** EUR

A doua piesă 250 *

EUR

Prima și a doua piesă 100 *

sau 150 ** EUR

O altă piesă 100 * sau 150 **

EUR

 

* Rute scurte și medii
** Rute lungi

 

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

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=support@esky.ro

