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Bagajul de mână (bagaj la bord)

Bagajul de mână poate � adus la bordul avionului de pasageri. Limitele de greutate, dimensiuni
și conținut sunt speci�cate de �ecare companie aeriană în parte.  

Ce trebuie să știți:

limitele pentru bagajul de mână la principalele companii aeriene  - aici
majoritatea companiilor aeriene impun această limită de dimensiune pentru bagajul de
mână: 55 x 40 x 20 cm. Informații detaliate pot � găsite aici
10 kg – greutatea limită a bagajelor de mână impusă de majoritatea companiilor
aeriene low-cost și de linie. Informații detaliate aici
o singură piesă de bagaj de mână – numărul maxim admis de majoritatea liniilor
aeriene
majoritatea companiilor aeriene low-cost nu alocă bagaj de mână suplimentar pentru
infanți
la unele companii aeriene de linie, limita pentru bagajele de cală diferă de la o clasă la
alta (economic, business și clasa întâi)
obiecte permise în bagajul de mână – aici
lichidele (cosmetice, băuturi, geluri, mâncare lichidă) pot � transportate în bagajul de
mână doar ambalate în pungi de plastic resigilabile, transparente de 1 litru și în limita
maximă de 100 ml �ecare �acon* - aici

Atenție!

Unii operatori impun taxe suplimentare pentru depășirea limitelor de bagaj admise.
Dacă bagajul de mână depășește limita de greutate/ dimensiune impusă de operator,
acesta poate decide să �e transportat la cală sau să �e taxat pentru �ecare kg în plus.

Obiecte suplimentare admise în bagajul de mână:
În afară de piesa unică de bagaj considerată ca bagaj de mână, multe companii aeriene (mai ales
cele de linie) permit includerea în această categorie a unor obiecte ambalate separat ca:

geanta laptopului (eventual cu sursa de alimentare și mouse-ul)
camera foto (cu husă sau geantă)
alte electronice de mici dimensiuni (telefoane, playere)
umbrelă
haină
materiale de citit (în cantitate rezonabilă)
poșetă, geantă de umăr (la dimensiuni rezonabile și conținut care să nu ridice suspiciuni
la control).

Atenție!
Multe companii aeriene au reguli foarte stricte în ce privește bagajul de mână (număr de piese,
greutate, dimensiuni), astfel încât în acest caz e recomandabil să împachetați tot bagajul de
mână într-o singură geantă.

*De la limitele ce se aplică lichidelor transportate în bagajul de mână fac excepție mâncarea
pentru bebeluși și medicamentele eliberate cu prescripție și necesare în timpul zborului.
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne lăsați un mesaj în secțiunea de contact de pe site. Solicitarea
dvs. va � tratată cu prioritate și vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil
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