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Bagajul transportat în cala avionului (bagaj de cală)

Bagajul transportat în cala avionului (bagaj înregistrat)
Bagajul de cală este transportat în cala avionului și trebuie predat la aeroport, într-un loc special
pentru preluarea bagajelor sau la check-in. Fiecare companie aeriană își stabilește propriile limite
de greutate la bagajul de cală – mai multe informații puteți găsi aici.

Companii aeriene low-cost

De regulă, se plătește suplimentar pentru bagajul de cală.
Selectați opțiunea ”bagaj de cală” în timpul procesului de rezervare.
Taxa pentru bagajul de cală se va adăuga tarifului �nal al biletului de avion.
Pentru infanți nu se alocă bagaj de cală.
Dacă se depășește limita admisă pentru bagajul de cală, se consideră exces de bagaj și
se taxează suplimentar.
La majoritatea companiilor aeriene low-cost, limita de greutate pentru o singură piesă
de bagaj este de 32 kg. Chiar dacă  pasagerul va plăti pentru bagajul în exces, o singură
geantă nu poate cântări mai mult de 32 kg.
Există o limită a cantității de bagaj pentru �ecare pasager (indiferent de numărul de
bagaje), cuprinsă de regulă între 50 și 60 kg.
Obiectele transportate la cală și care au forme neregulate, sunt fragile sau pot suferi
vătămări în timpul transportului (ex. instrumente muzicale, biciclete, echipamente de
sport etc.) trebuie declarate cu cel puțin 48 de ore înaintea zborului. In acest sens,
apelați Serviciul Clienți și un consultant eSky vă va ajuta cu îndeplinirea formalităților.
Mai multe informații despre transportul bagajelor la cală – aici.
Limitele de bagaje nu pot � redistribuite între pasageri. Ex.: dacă doi pasageri au �ecare
limită de bagaj de 15 kg, aceștia nu pot împărți bagajele astfel încât unul dintre ei să
transporte 10 kg, iar celălalt 20 kg. Excepția: easyJet, care permite împărțirea limitelor
de bagaj între pasageri.
Limitele de bagaje nu pot � combinate. Ex.: dacă doi pasageri au câte 15 kg de bagaj
�ecare, unul dintre ei nu poate prelua întreg bagajul cântărind 30 kg. Informații
complete găsiți aici.

Companii aeriene de linie

Bagajul de mână este inclus în tariful biletului de avion.
Limitele de greutate și cantitate diferă de la o companie la alta și de la o clasă la alta
(business, economic, clasa întâi).
Dacă se depășește cantitatea de bagaj inclusă în tariful biletului de avion, se consideră
exces de bagaj și se plătește în consecință.
Obiectele transportate la cală și care au forme neregulate, sunt fragile sau pot suferi
vătămări în timpul transportului (ex. instrumente muzicale, biciclete, echipamente de
sport etc.) trebuie declarate cu cel puțin 48 de ore înaintea zborului. In acest sens,
apelați Serviciul Clienți și un consultant eSky vă va ajuta cu îndeplinirea formalităților.

Rețineți!
Nu e recomandat să transportați obiecte valoroase în bagajul de cală. Laptopurile, banii,
documentele, echipamentele foto, bijuteriile etc. e bine să �e transportate în bagajul de mână.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne lăsați un mesaj în secțiunea de contact de pe site. Solicitarea
dvs. va � tratată cu prioritate și vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
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https://www.esky.ro/ghid-de-calatorie/Bilete-de-avion/Bagaje/Marimea-si-greutatea-bagajelor
https://www.esky.ro/ghid-de-calatorie/Bilete-de-avion/Bagaje/Bagajul-transportat-in-cala-avionului-bagaj-inregistrat
https://www.esky.ro/ghid-de-calatorie/Bilete-de-avion/Bagaje/Pregatirea-bagajelor-pentru-zbor
https://www.esky.ro/despre-noi/contact
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Ați găsit informația pe care o căutați în acest articol?  Da  | Nu


