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Dimensiunea și greutatea bagajelor - Air Moldova

Air Moldova

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

Bagajul de mână Air Moldova

 Clasa
Economică/Business Numărul bagajelor

Bagaj inclus în

prețul biletului
DA

1 x bagaj de mână, la care se poate adăuga un obiect

personal de dimensiuni reduse: pătură, umbrelă, accesorii

medicale sau obiecte necesare infanților genți de dimensiuni

reduse, cameră foto, cărți/ziare etc.

Dimensiunile
maxime ale

bagajelor de mână

50 x 40 x 25 cm

(115 cm)

Greutatea maximă și

numărul bagajelor
1x 8 kg

Bagajul de cală Air Moldova

 Economy
Basic

Economy
Regular

Economy
Premium Business

Dimensiunea maximă a
bagajului

                                                                   158 cm

Din/către Moscova 2 x 23 kg

Din/către Istanbul 3 x 23 kg

Din Londra 1 x 23 kg 2 x 23 kg

Din/către alte destinații n/a 1 x 23 kg 2 x 23 kg

Copii sub 2 ani max. 10 kg la care se adaugă un cărucior de până la 10 kg

Excesul de bagaj

În cazul că o piesă de bagaj cântărește mai mult de 32 de kg, aceasta poate � împărțită în 2
bagaje sau trimisă ca bagaj de tip cargo. Excesul de bagaj diferă în funcție de destinație, de clasa
tarifară, de numărul de piese și dacă s-a depășit mărimea sau greutatea.
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 Economy Basic/Economy
Regular

Economy
Premium/Business

Bagaj în limitele normale de

greutate/mărime

40 EUR (>1 piesă)*

40 EUR (>3 piese)**

50 EUR (>3 piese)***

40 EUR (>3 piese)*

40 EUR (>3 piese)**

50 EUR (>3 piese)***

Bagaj ce depășește limita de greutate

20 EUR (1 piesă)*

60 EUR (> 1 piesă)*

20 EUR (<4 piese)**

60 EUR (> 3 piese)**

30 EUR (<3 piese)***

80 EUR (>2 piese)***

20 EUR (1 piesă)*

60 EUR (>3 piese)*

20 EUR (<4 piese)**

60 EUR (> 3 piese)**

30 EUR (<3 piese)***

80 EUR (>2 piese)***

Bagaj ce depășește greutatea
20 EUR (1 piesă)*

60 EUR (>1 piesă)*

20 EUR (<4 piese) **

60 EUR (>3 piese)**

30 EUR (<3 piese)***

80 EUR (>2 piese)***

20 EUR (<3 piese)*

60 EUR (>3 piese)*

20 EUR(<4 piese)**

60 EUR (>3 piese)**

30 EUR (<3 piese)***

80 EUR (>2 piese)***Bagaj ce depășește mărimea

Bagaj cu limită de greutate și de mărime

40 EUR (1 piesă)*

80 EUR (>1 piesă)*

40 EUR (<3 piese)**

80 EUR (>3 piese)**

60 EUR (<3 piese)***

110 EUR (>2 piese)***

40 EUR (< 3 piese)*

80 EUR (>3 piesă)*

40 EUR (<4 piese)**

80 EUR (>3 piese)**

60 EUR (<3 piese)***

110 EUR (>2 piese)***

* Antalya | ** Istanbul | *** Moscova

Pentru toate celelalte rute se aplică următoarele taxe:

 Economy Basic Economy
Regular

Economy
Premium Business

Bagaj în limitele normale de
greutate/mărime

10 EUR (1

piesă)

50 EUR (>1

piesă)

50 EUR (>1 piesă)

Bagaj ce depășește limita de

greutate

40 EUR (1

piesă)

80 EUR (>1

piesă)

30 EUR (1

piesă)

80 EUR (>1

piesă)

30 EUR (1 piesă)

80 EUR (>2 piese)

Bagaj ce depășește limita de

greutate

40 EUR (1

piesă)

80 EUR (>1

piesă)

30 EUR (1

piesă)

80 EUR (>1

piesă)

30 EUR (1 piesă)

80 EUR (>2 piese)

Bagaj ce depășește greutatea 40 EUR (1

piesă)

80 EUR (>1

piesă)

30 EUR (1

piesă)

80 EUR (> 1

piesă)

30 EUR (1 piesă)

80 EUR (> 2 piese)
Bagaj ce depășește mărimea
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 Economy Basic Economy
Regular

Economy
Premium Business

Bagaj cu limită de greutate și de

mărime

70 EUR (1

piesă)

110 EUR (>2

piese)

60 EUR (1

piesă)

110 EUR (>1

piesă)

60 EUR (1 piesă)

110 EUR (>2 piese)

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

mailto:support@esky.ro

