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Dimensiunea și greutatea bagajelor - Tarom

Tarom

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

Bagaj de mână Tarom

Bagaj inclus în tariful biletului Dimeniuni maxime ale bagajului Greutatea maximă a bagajului 

DA – Bagaj mic 55 x 35 x 25 cm 10 kg

Bagaj de cală Tarom

O piesă standard de bagaj are o greutate de cel mult 23 de kilograme, iar suma maximă admisă
a dimensiunilor acesteia (înălțime + lățime + lungime) este de 158 de centimetri.

Numărul de bagaje acceptate gratuit la transport în funcție de clasa de călătorie este cel de mai
jos:

Clasa Business Economică

Pasagerii care ocupă un loc 3x23 kg 1x23 kg

Membrii Frequent Flyer SkyTeam, Elite Plus/Elite 4x 23 kg 2x23 kg

Marinarii care au achitat tarife dedicate 3x23 kg 2x23 kg

Infanții care nu ocupă loc *
1x10 kg 

(max. 115 cm) 

+ un cărucior pliabil

1x10 kg 

(max. 115 cm) 

+ un cărucior pliabil

*Norma de bagaj acceptată gratuit la transport pentru infant nu se cumulează cu norma gratuită
a adultului însoțitor. Depășirea normei de bagaj acceptată gratuit la transport pentru infant
conduce la aplicarea tarifelor de excedent de bagaj.

Numărul maxim de piese acceptate per pasager variază în funcție de aeronava TAROM cu care
este operat zborul respectiv astfel:

maxim 3 piese per pasager în cazul aeronavelor de tip ATR 42/72
maxim 10 piese per pasager în cazul aeronavelor de tip Boeing 737 și Airbus. 

 

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.
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