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Bagaż: Wymiary i waga - LATAM Airlines Brasil

LATAM Airlines Brasil

Wybierasz się w podróż liniami lotniczymi LATAM Airlines Brasil? Sprawdź, jaki bagaż podręczny
możesz wnieść na pokład oraz ile sztuk bagażu rejestrowanego Ci przysługuje. Pamiętaj, że każdy
przewoźnik indywidualnie ustala limity dotyczące przewozu bagażu, które mogą się różnić w
zależności od klasy rezerwacyjnej i trasy lotu, które wybierzesz.

Bagaż podręczny w LATAM Airlines Brasil

Bagaż podręczny w LATAM Airlines Brasil jest bezpłatny. Na pokład samolotu możesz wnieść
jedną sztukę bagażu kabinowego oraz jeden przedmiot osobisty*. Waga bagażu podręcznego
zależy od klasy rezerwacyjnej, którą podróżujesz.

klasa maksymalne wymiary i
waga bagażu dodatkowe przedmioty

Economy 55x35x25cm, maks.8kg**

jedna sztuka, np. torebka czy torba na laptopa (maks.
wymiary: 45x35x20cm)

Premium
Economy

55x35x25cm, maks.16kg

Premium
Business

55x35x25cm, maks.16kg

*Oprócz bagażu podręcznego i dodatkowego przedmiotu każdy pasażer może wnieść na pokład
samolotu np. kurtkę, książkę czy parasol.

**Wyjątkiem są loty z/do Brazylii klasą Economy. W tym przypadku waga bagażu podręcznego
może wynosić maks.10kg.

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

Bagaż rejestrowany w LATAM Airlines Brasil

Bagaż rejestrowany w LATAM Airlines Brasil może ważyć 23kg, a jego dozwolone łączne wymiary
(długość, szerokość, wysokość) to maks. 158cm. Ilość bagażu rejestrowanego w Latam zależy od
klasy, którą podróżujesz oraz miejsca docelowego podróży. Osoby będące członkami programu
Elite Bene�ts mogą liczyć na atrakcyjne bonusy.
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Loty Klasa

Bonusy

krajowe Economy Premium
Economy

Premium
Business

Chile, Peru, Brazylia,
Kolumbia, Ekwador

W ramach biletów w kategorii „Light” nie
przysługuje bagaż rejestrowany, ale
można go wykupić.

W ramach biletów w kategorii „Plus”
1x23 kg, 158 cm.

W ramach biletów w kategorii „Top” 2x23
kg, 158 cm każda.

Członkowie Elite Bene�ts, którzy
należą do kategorii Platinum,
Black lub Black Signature, w
ramach lotów Latam mogą zabrać
ze sobą dodatkową sztukę bagażu
rejestrowanego o wadze do 23 kg.

W przypadku lotów w ramach
oneworld członkowie kategorii
Platinum mogą zabrać ze sobą
dodatkowy bagaż rejestrowany
lub posiadać nadbagaż do 15kg.
Członkowie kategorii Black lub
Black Signature mogą zabrać ze
sobą dodatkowy bagaż
rejestrowany lub posiadać
nadbagaż do 20kg.Argentyna 1x23kg, 158cm

regionalne Economy Premium
Economy

Premium
Business Bonusy

między Argentyną,
Boliwią, Brazylią, Chile,
Kolumbią, Ekwadorem,
Paragwajem, Peru i
Urugwajem

1x23 kg,
158 cm

3x23 kg,
158 cm
każda

3x23 kg,
158 cm
każda

j.w.

międzynarodowe Economy Premium
Economy

Premium
Business Bonusy

między Ameryką
Południową i Północną

2x23 kg,
158 cm
każda

3x23 kg,
158 cm
każda

3x23 kg,
158 cm
każda

j.w.

między Ameryką
Południową i Europą,
Afryką, Oceanią

2x23 kg,
158 cm
każda

3x23 kg,
158 cm
każda

3x23 kg,
158 cm
każda

między krajami Ameryki
Północnej, Oceanii,
europejskimi lub między
Ameryką Północną i
Karaibami lub między
Tahiti i Wyspami
Wielkanocnymi*

1x23 kg,
158 cm

3x23 kg,
158 cm
każda

3x23 kg,
158 cm
każda

między Ameryką
Południową i Karaibami**

1x23 kg,
158 cm

3x23 kg,
158 cm
każda

3x23 kg,
158 cm
każda

*Wyjątkiem są trasy z/do Argentyny, Europy, Aruby i Oceanii – w tych przypadkach sztuka bagażu
może liczyć do 32kg.

**Wyjątkiem są trasy Santiago-Madryt i Santiago-Frankfurt przez Madryt – klasa Economy 1x23
kg, klasa Premium Economy i Premium Business 3x23kg.

Nadbagaż
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Latam pozwala także na przewóz dodatkowego bagażu, jak i nalicza opłaty za nadbagaż (ceny
zależą od ilości/wagi/wymiarów bagażu). Poniżej prezentujemy opłaty, które obowiązują na
wybranych trasach. Kwoty te nie zawierają podatku. Na niektórych trasach (w tym z/do Europy)
każdy bagaż może liczyć maks. 32kg.

Loty Dodatkowy
bagaż do 23kg

Opłata za
nadbagaż 23-
32kg

Opłata za
nadbagaż 32-
45kg

Opłata w
przypadku torby
większej niż 158cm
łącznie

Loty międzynarodowe

między Europą a Boliwią 120 USD 60 USD - 100 USD

między Europą i Peru* 140 USD 70 USD - 100 USD

między Europą i Peru** 280 USD 140 USD - 100 USD

między Ameryką Południową
a Europą (z wyjątkiem Boliwii,
Peru i Ekwadoru)

200 USD 100 USD - 100 USD

inne loty międzynarodowe 200 USD 100 USD 200 USD 100 USD

Loty międzynarodowe (poza lotami z/do Ameryki Południowej)

między europejskimi krajami 70 EUR 35 EUR 70 EUR 50 EUR

między krajami Ameryki
Północnej

150 USD 75 USD 150 USD 100 USD

*Dotyczy, jeśli liczba bagaży wynosi do 9 sztuk.

**Dotyczy, jeśli liczba bagaży wynosi 10 i więcej sztuk.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje?  Tak  | Nie


