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Dimensiunea și greutatea bagajelor - Atlasglobal

Atlasglobal

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

Bagajul de mână trebuie să încapă cu ușurință în cabina superioară sau în compartimentul de
sub scaunul din fața dumneavoastră. Acesta nu trebuie să depășească greutatea maxim admisă
de 8 kg și dimensiunile 25 x 45 x 56 cm. Orice bagaj care nu se încadrează în aceste limite va �
înregistrat ca bagaj de cală.

  Nr. de bagaje permise Dimensiuni și greutate Mențiuni

Clasa Economy 1
25 x 45 x 56 cm

8 kg

+ 1 bagaj obiecte
personale (cameră,
umbrelă, geantă de mână,
geantă de laptop, etc.)

Clasa Business 2
25 x 45 x 56 cm

16 kg

+ 1 bagaj obiecte
personale (cameră,
umbrelă, geantă de mână,
geantă de laptop, etc.)

 

Bagajul de cală

Bagajul de cală nu trebuie să depășească greutatea maxim admisă de 32 kg. Orice bagaj care nu
se încadrează va � taxat suplimentar sau poate să nu �e acceptat în cala avionului.

Începând cu 1 septembrie 2018, pasagerii Atlasglobal vor putea lua cu ei în cabină un bagaj
inclus în prețul biletului, după cum urmează:

 
Zboruri locale în Turcia
și Cipru

Zboruri internaționale Kuwait

EkonomiPlus - Promo 15 kg 20 kg 30 kg
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EkonomiPlus - Saver 20 kg 30 kg 40 kg

EkonomiPlus - Value 20 kg 30 kg 40 kg

EkonomiPlus - Flex 20 kg 30 kg 40 kg

Business Class 30 kg 40 kg 50 kg

 

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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