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Dimensiunea și greutatea bagajelor - Wizz Air

Wizz Air

A�ați ce tipuri de bagaje puteți lua la bordul aeronavelor Wizz Air. 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 Wizz Air - până la 31 Octombrie 2018

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

         DA – Bagaj de mână                 55 x 40 x 23 cm                      10 kg

      NU – Bagaj mic de mână                 40 x 30 x 18 cm                      10 kg

Bagajul mic de mână este disponibil pentru opțiunile Wizz Priority sau prin pachetele Wizz
Privilege Pass, Wizz GO, sau Wizz Plus. 

 

Bagaj de mână Wizz Air - de la 1 Noiembrie 2018

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

         DA – Bagaj de mână                 40 x 30 x 20 cm                      10 kg

              NU – Troller                 55 x 40 x 23 cm                      10 kg

Bagajul de mână inclus în bilet trebuie să încapă sub scaunul din fața dumneavoastră.

Trollerul suplimentar este disponibil pentru opțiunile Wizz Priority sau prin pachetele Wizz
Privilege Pass, Wizz GO, sau Wizz Plus. 

În plus, pasagerii pot transporta obiectele enumerate mai jos:

haină sau o pătură
telefon mobil
material de citit pe durata zborului
pentru copiii mai mici de doi ani: mâncare pentru durata zborului, cărucior pliant, sau
un leagăn mic
pereche de cârje pentru persoanele cu dizabilități �zice
articolele duty-free achiziționate din aeroport după controlul de securitate

Bagaj de cală Wizz Air
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Bagaj inclus în tariful
biletului

Dimensiunile maxime
ale bagajului 

Greutatea maximă a
bagajului 

Numărul maxim de
piese de bagaj

NU 149 x 119 x 171 cm 32 kg/1 piesă de bagaj 6

Tarif valabil pentru o singură piesă de bagaj de cală

 Online sau prin telefon în afara sezonului Online sau prin telefon în sezon

Zbor scurt*  15 EUR 25 EUR

Zbor lung***  38 EUR 48 EUR

Aeroport     60 EUR

* Zbor scurt este un zbor cu durata de până la 2 ore și 40 de minute
** Zbor lung este un zbor cu durata de peste 2 ore și 40 de minute

Numărul maxim de bagaje de cală pe care le puteți achiziționa online este de 3 piese. În cazul în
care călătoriți cu mai mult de 3 bagaje de cală, plata pentru bagajele suplimentare se face în
aeroport.

Pentru informații speci�ce legate de călătoria dumneavoastră, contactați Serviciul Clienți la
numărul de telefon 031 100 5050 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

