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Bagaż: Wymiary i waga - SunExpress

SunExpress

W liniach lotniczych SunExpress bagaż podręczny zawsze można zabrać na pokład taki sam,
niezależnie od trasy czy taryfy, w jakiej się podróżuje. Inaczej natomiast jest z bagażem
podręcznym - SunExpress dokładnie określa, na jakiej trasie i w jakiej tary�e można zabrać bagaż
rejestrowany określonych rozmiarów. Jeśli walizka jest cięższa niż dopuszczalna, SunExpress za
bagaż rejestrowany pobiera dodatkowe opłaty. 

Bagaż podręczny w SunExpress

bagaż w cenie biletu maksymalne wymiary maksymalna waga

TAK - jedna sztuka 55 x 40 x 20 cm 8 kg

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

Bagaż, który przekracza dopuszczalne wymiary lub wagę bagażu podręcznego, w SunExpress
musi zostać oddany do luku bagażowego. Związane jest to miejsce na pokładzie i
bezpieczeństwem. Za każdy taki bagaż podręczny SunExpress pobiera dodatkową opłatę.

Bagaż rejestrowany w SunExpress

Linie lotnicze SunExpress nie określają liczby walizek, jaką każdy pasażer może nadać jako bagaż
rejestrowany. W SunExpress można zabrać określoną wagę bagażu podręcznego w zależności od
trasy oraz taryfy podróży.

kierunek SunEco SunClassic SunPremium

loty z i do Niemiec

Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Wyspy Kanaryjskie, Maroko,
Hiszpania, Tunezja, Cypr

20 kg 25 kg 30 kg

Turcja: Antalya, Alanya/Gazipaşa, Bodrum, Dalaman

pozostałe kierunki w Turcji 30 kg 35 kg* 40 kg*

loty z i do Turcji

Antalya, Alanya/Gazipaşa, Bodrum, Dalaman 20 kg 25 kg 30 kg

pozostałe kierunki w Turcji 30 kg 35 kg* 40 kg*

loty krajowe w Turcji

wszystkie trasy 15 kg 20 kg 25 kg
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* Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, jedna sztuka bagażu nie może ważyć więcej niż 32 kg.

Dzieci do drugiego roku życia podlegają inny zasadom, bagaż rejestrowany w SunExpress dla
najmłodszych podróżników nie może przekroczyć 20 kg na trasach międzynarodowych oraz 15 kg
na trasach krajowych w Turcji. W cenie biletu dla dziecka, niezależnie od trasy, jest jeden
dodatkowy przedmiot - wózek dziecięcy, gondola lub fotelik.

opłaty za nadbagaż w SunExpress

loty międzynarodowe 10 euro za 1 kg

loty krajowe 6 TL za 1kg

Opłaty za nadbagaż w SunExpress pobierane są na lotnisku. Możliwość dokupienia nadbagażu
dotyczy tylko dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 2. roku życia.
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