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Тегло и размери на �агажа - Wizz Air

Wizz Air

Разберете какво количество багаж можете да вземете на борда на WizzAir. Не забравяйте,
че размерите на ръчния багаж се определят индивидуално от всяка авиокомпания. Ако е
възможно, изберете мека раница, вместо твърд куфар, тъй като тя ще се адаптира по-
лесно към изискванията.

Независимо дали е включен в цената на билета, регистрираният багаж също трябва да
отговаря на определени изисквания. Таксите на Wizz Air зависят от начина на плащане на
багажа, сезона и маршрута.

Ръчен �агаж на Wizz Air

Ръчният багаж е малък, включен в цената, и голям – срещу допълнително заплащане. 
 
Малкият ръчен багаж е включен в цената на билета, има ограничения на размерите до
40x30x20 см и се качва на борда, като се поставя под предната седалка. Чантата за малкия
ръчен багаж трябва да е без колелца. 

Големият ръчен багаж представлява чанта или куфар с размери до 55х40х23 см и тегло
до 10 кг. Той се полага на пасажерите с приоритетен бординг и на тези, които са заплатили
допълнително за него. 

Големият ръчен багаж може да се качи на борда само при закупен приоритетен бординг.
Ако нямате приоритетен бординг, но сте заплатили за голям ръчен багаж, е необходимо да
чекирате и предадете чантата на чек-ин гише. В този случай препоръчваме да бъдете на
летището поне 2 часа преди полета. 

На борда е позволено да качите със себе си и следните предмети:

- палто или одеяло;
- мобилен телефон;
- четива;
- за деца под 2-годишна възраст: храна за път, сгъваема детска количка или кошче;
- патерици. 

Регистриран багаж на Wizz Air

Регистрираният багаж на Wizz Air може да бъде куфар с тегло до 10 кг, 20 кг или 32 кг.
Ограниченията за размерите са: 149 (ш) х 119 (в) х 171 (д). 

Запитване за добавяне на багаж можете да направите на имейл info@esky.bg или на тел.
+359 2 955 75 80. 

Виж още:

Забранени за превоз в самолета вещи
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