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Bagaż: Wymiary i waga - LOT

LOT

Jeśli planujesz podróż liniami lotniczymi LOT, bagaż podręczny, jaki możesz mieć przy sobie,
uzależniony jest od klasy, jaką podróżujesz. Wymiary bagażu podręcznego w LOT są zawsze takie
same, natomiast zmienna może być waga i liczba sztuk.

Podobnie jest w przypadku bagażu nadawanego do luku w LOT. Bagaż rejestrowany wagę ma
również uzależnioną od klasy podróży. Za nadbagaż w LOT trzeba dopłacić zgodnie z tabelą
poniżej.

Bagaż podręczny w LOT

  LOT Economy
Simple

LOT
Economy
Class

LOT Premium Economy
LOT
Business
Class

bagaż w cenie biletu TAK

maksymalne wymiary 55 x 40 x 23 cm

maksymalna waga i liczba sztuk

loty międzynarodowe 1x8 kg 2x9 kg

loty
międzykontynentalne nie dotyczy 1x8 kg

2 sztuki bagażu, jedna
maks. 8 kg, w sumie maks.
12 kg

2x9 kg

Dodatkowo, pasażer może zabrać ze sobą torebkę damską lub torbę męską albo laptop (maks.
2kg, wymiary 40 x 35 x 12 cm).

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 LOT

 
LOT
Economy
Simple

LOT
Economy
Saver

LOT
Economy
Class

LOT
Premium
Economy

LOT
Business
Class

loty krajowe 0 kg* 0 kg* 1x23 kg nie dotyczy

loty międzynarodowe (Europa,
Afryka Północna, Bliski
Wschód)

0 kg* 0 kg* 1x23 kg 2x23 kg 2x32 kg

Ostatnia aktualizacja: 18.04.2023

https://www.esky.pl/porady-dla-podroznych/bilety-lotnicze/bagaz/co-mozna-zabrac-do-samolotu
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LOT
Economy
Simple

LOT
Economy
Saver

LOT
Economy
Class

LOT
Premium
Economy

LOT
Business
Class

loty międzykontynentalne (do
Tokio spoza Polski; trasa
Toronto - Belgrad)

nie dotyczy

2x23 kg

3x32 kgloty międzykontynentalne (do
Pekinu)

loty międzykontynentalne
(USA, Kanada, Japonia,
Kazachstan, Korea Płd.)

1x23 kg 2x 23 kg

* Pierwsza sztuka bagażu rejestrowanego w obniżonej cenie może być dokupiona i opłacona w
dowolnym momencie przed wylotem, cena wynosi: 110 PLN/ 25 EUR/ 40 CAD/ 30 USD/ 3300 JPY/
33000 KRW za kierunek. W przypadku rejsów krajowych doliczany jest dodatkowo podatek VAT w
wysokości 8%.

Nadbagaż

  loty krajowe loty międzynarodowe loty międzykontynentalne

bagaż dodatkowy - dodatkowa sztuka nie wliczona w cenę biletu

1x23 kg, 158 cm 195* zł 325 zł 500 zł

1x23-32 kg, 158 cm

370* zł 630 zł 955 zł

1x23 kg, > 158 cm

1x23-32 kg, > 158 cm 540* zł 930 zł 1400 zł

bagaż ponadwymiarowy - przekroczenie wagi lub wymiarów bagażu wliczonego w cenę

23-32 kg, 158 cm

195* zł 325 zł 500 zł

1x23 kg, > 158 cm

23-32 kg, > 158 cm 370* zł 630 zł 955 zł

* W przypadku rejsów krajowych naliczany jest dodatkowo podatek VAT w wysokości 8%

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje?  Tak  | Nie


