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Bagaż: Wymiary i waga - Onur Air

Onur Air

Bagaż podręczny w Onur Air i bagaż rejestrowany przysługuje każdemu pasażerowi tej linii
lotniczej. W Onur Air bagaż podręczny jest zawsze taki sam. Różnice dotyczą wyłącznie bagażu
rejestrowanego - Onur Air dzieli podróżnych zależnie od trasy lotu.

Bagaż podręczny w Onur Air

Bez względu na trasę czy klasę podróży, każdy pasażer może zabrać na pokład Onur Air bagaż
podręczny, którego wielkość nie przekracza określonych wymiarów. Jeden pasażer może zabrać
ze sobą jeden bagaż podręczny.

bagaż w cenie biletu maksymalne wymiary maksymalna waga

TAK - jedna sztuka 56 x 45 x 25 cm 8 kg

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

Onur Air zachęca pasażerów przewożących złoto, aby nie umieszczali go w bagażu
rejestrowanym, tylko zabrali ze sobą na pokład w bagażu podręcznym. Jeżeli ciężar złota w
bagażu podręcznym przekroczy limit 8 kg bagażu podręcznego, Onur Air zaleca wykupienie
dodatkowego miejsca na pokładzie dla cennej przesyłki.

Podobnie w przypadku przewozu instrumentów muzycznych w Onur Air, których wielkość
przekracza dopuszczalne rozmiary bagażu - dla instrumentu należy wykupić dodatkowy bilet.

Bagaż rejestrowany w Onur Air

Limity bagażu rejestrowanego w Onur Air są takie same dla pasażerów każdej z taryf - Promition,
Flexible oraz Extra Flexible. Ograniczenia związane są wyłącznie z trasą podróży.

Wszystkim dzieciom powyżej 2. roku życia, które mają wykupioną miejscówkę, przysługuje taki
sam limit bagażu, jak dorosłym.

  Loty krajowe i do
północnego Cypru

Loty
międzynarodowe

Loty do
Moskwy

Bagaż w cenie biletu 15 kg* 20 kg**

Dopłata na lotnisku za
nadbagaż

1,3 EUR za 1 kg 6 EUR za 1 kg 5 EUR za 1 kg

Dopłata przez internet za
nadbagaż

1 EUR za 1 kg 3 EUR za 1 kg

Maksymalna waga bagażu na
1 pasażera

40 kg

Ostatnia aktualizacja: 18.04.2023



Onur Air - eSky.plStrona

* Limit bagażu w cenie biletu dla dzieci do 2. roku życia na lotach krajowych i do północnego
Cypru to 10 kg.

** Limit bagażu w cenie biletu dla dzieci do 2. roku życia na lotach międzynarodowych to 20 kg.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje?  Tak  | Nie


