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Bagaj în exces

Bagajul care depășește limitele de greutate și dimensiune prevăzute de compania aeriană
este considerat bagaj în exces și pentru acesta se achită taxe suplimentare.
Rețineți!
taxa pe bagaj suplimentar se aplică de regulă pentru fiecare kilogram în plus care
depășește limita stabilită de compania aeriană;
companiile low-cost aplică o taxare mai strictă și tarife mai mari pentru fiecare
kilogram de bagaj în exces;
la companiile aeriene de linie, cu cât zborul este mai mult/ cu mai mult escale, cu
atât taxa de bagaj suplimentar este mai mare;
unele companii aeriene permit plata în avans a bagajului suplimentar, la un tarif
mai mic decât în cazul înregistrării acestuia la aeroport. In acest caz, pasagerul
trebuie să comunice greutatea bagajului și să achite în avans taxa de cală (dacă e
cazul) și pe cea de bagaj suplimentar;
nu depășiți limita de 32 kg pentru o singură piesă de bagaj! Majoritatea companiilor
vor refuza îmbarcarea cu bagaje care depășesc această greutate (per piesă);
dacă veți transporta un bagaj mai greu de 32 kg, aveți în vedere distribuirea
acestuia în două genți separate. Rețineți că pentru fiecare kilogram în plus peste
limita stabilită de compania aeriană se plătește taxa de bagaj
suplimentar. Exemplu: Dacă doriți să transportați 40 kg, iar compania aeriană
stabilește o limită de 20 kg de bagaj per pasager, atunci va trebui să achitați taxe de
bagaj suplimentar pentru cele 20 kg în plus.
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne lăsați un mesaj în secțiunea de contact de pe site .
Solicitarea dvs. va fi tratată cu prioritate și vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
Bagaj în exces - Sfaturi pentru călători - FAQ - eSky.ro

Pagină 1

Bagaj în exces - Sfaturi pentru călători - FAQ - eSky.ro

Pagină 2

