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Bagaż: Wymiary i waga - easyJet

easyJet

Tu zawsze sprawdzisz, jaki bagaż podręczny w liniach easyJet możesz zabrać na pokład samolotu.
Przewoźnicy co jakiś czas zmieniają obowiązujące przepisy. Zawsze przed podróżą sprawdź, jakie
są dopuszczalne wymiary bagażu podręcznego.

Jeśli wybierasz się w podróż liniami easyJet, bagaż rejestrowany musisz dokupić dodatkowo.

Bagaż podręczny w easyJet

taryfa bagaż w cenie biletu maksymalne wymiary maksymalna waga

standard

TAK

56 x 45 x 25 cm

bez limitu

Flexi, Upfront, Extra Legroom
56 x 45 x 25 cm
oraz
45 x 36 x 20 cm

Do przedmiotów, które można zabrać na pokład, należą:

okrycie wierzchnie,
szal,
parasol,
kule inwalidzkie lub balkonik/laska,
jedna standardowych wymiarów torba z artykułami zakupionymi w stre�e bezcłowej na
lotnisku. 

Uwaga! Do wymiarów bagażu podręcznego wlicza się także elementy wystające: rączki, uchwyty,
kółka itp.

Chcesz wszystko zmieścić w bagażu podręcznym? Sprawdź, co można zabrać do samolotu!

Bagaż rejestrowany w easyJet

maksymalne wymiary maksymalna waga i liczba sztuk

275 cm (długość + szerokość + wysokość) 1x15 kg lub 3x23 kg*

* Istnieje możliwość dopłacenia za nadbagaż ponad 23 kg, ale ważący nie więcej niż 32 kg

Opłaty za bagaż

waga bagażu cena

opłaty za bagaż

do 15 kg 43-142 zł* 10-34 €* 9-30 £*
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waga bagażu cena

opłaty za bagaż

do 23 kg 66-160 zł* 16-38 €* 14-34 £*

opłaty za nadbagaż powyżej 15 kg

do 18 kg + 57 zł + 14 € + 12 £

do 21 kg + 114 zł + 28 € + 24 £

do 24 kg + 171 zł + 42 € + 36 £

do 27 kg + 228 zł + 56 € + 48 £

opłaty za nadbagaż powyżej 23 kg

do 26 kg + 57 zł + 14 € + 12 £

do 29 kg + 114 zł + 28 € + 24 £

do 32 kg + 171 zł + 42 € + 36 £

*waluta i wysokość opłaty za bagaż uzależnione są od trasy

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje?  Tak  | Nie


