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Dimensiunea și greutatea bagajelor - LOT Airlines

LOT Airlines

Dacă plănuiți să zburați cu compania aeriană LOT, trebuie să știți că bagajul de mână pe care îl
transportați depinde de clasa la care călătoriți. Dimensiunile bagajului de cală sunt mereu
aceleași, dar greutatea poate varia, la fel ca și numărul de bagaje. 

Același lucru se aplică și pentru bagajul înregistrat. Bagajul cântărit depinde, de asemenea, de
clasa de călătorie. Dimensiunea permisă a bagajului rămâne neschimbată - 158 cm. Pentru
bagajul în exces, este necesar să achitați o taxă conform tabelului de mai jos. 

Bagaj de mână LOT

  Clasa Economică
Simplă 

 Clasa
Economică

Clasa Economică
Premium

Clasa
Business

bagaj inclus DA

dimensiuni
maxime

55 x 40 x 23 cm

greutate maximă și număr de bagaje

internațional 1x8 kg 2x9 kg

intercontinental --- 1x8 kg
2 bagaje, 1 max. 8 kg, 12
kg în total

2x9 kg

Pe lânga aceasta, un pasager poate lua o geantă normală sau o geantă de laptop (max. 2kg,
dimensiuni 40 x 35 x 12 cm).

Atenție! Dimensiunile bagajului de mână includ și elemente precum: mânere, roți, etc 

 

Bagaj înregistrat LOT

 
Clasa
Economică
Simplă

Clasa
Economy
Saver

Clasa
Economică

Clasa
Economică
Premium

Clasa
Business

intern 0 kg* 0 kg*** 1x23 kg N/A

internațional (Europa,
Africa de Nord, Orientul
Apropiat)

0 kg** 0 kg*** 1x23 kg 2x23 kg 2x32 kg
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Clasa
Economică
Simplă

Clasa
Economy
Saver

Clasa
Economică

Clasa
Economică
Premium

Clasa
Business

intercontinental (spre Tokyo
din afara Poloniei)

---

2x23 kg

3x32 kg
intercontinental (spre
Beijing)

intercontinental  (SUA,
Canada, Japonia,
Kazakhstan, Coreea de Sud)

1x23 kg 2x 23 kg

*Zboruri domestice - cu până la 12 ore înainte de plecare, puteți achiziționa primul bagaj
înregistrat la preț redus (13 € per rută). Dacă sunt mai puțin de 12 ore până la plecare, bagajul
poate � cumpărat doar la aeroport conform cu tarifele aplicabile bagajului în exces. 

** Zboruri internaționale - cu până la 12 ore înainte de plecare, puteți achiziționa primul bagaj
înregistrat la preț redus (15 € per rută). Dacă sunt mai puțin de 12 ore până la plecare, bagajul
poate � cumpărat doar la aeroport conform cu tarifele aplicabile bagajului în exces. 

*** Zboruri internaționale și domestice - când achiziționați un bilet de avion la clasa Economy
Saver  (condiție validă începând cu data de 27 februarie 2017) , veți putea cumpăra primul bagaj
cu reducere  - 80 € înainte de plecare. La aeroport, bagajul poate � cumpărat numai conform cu
tarifele aplicabile bagajului în exces. 

Bagaj în exces

  intern internațional intercontinental

Bagajul în exces nu este inclus

1x23 kg, 158 cm 40 € * 70 € 105 €

1x23-32 kg, 158 cm

79 €* 135 € 210 €

1x23 kg, > 158 cm

1x23-32 kg, > 158 cm 119 €* 203 € 314 €

Bagajul cu dimensiuni care depășesc standardul nu este inclus

23-32 kg, 158 cm

40 €* 70 € 105 €

1x23 kg, > 158 cm

23-32 kg, > 158 cm 79 € * 135 € 210 €

* În cazul zborurilor interne, 8%

În cazul plecării de pe aeroporturile din Polonia, va trebui să achitați taxa de serviciu LOT: 

Zboruri intercontinentale  - 70 zł,
Zboruri internatționale - 65 PLN,
Zboruri interne - 48,60 zł.

Pentru informații speci�ce legate de călătoria dumneavoastră, contactați Serviciul Clienți la
numărul de telefon 031 100 50 50 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

