
 
 

Lot środa, 27 września 2017  

Odlot: Lizbona 06:15  

 

Przylot: Berlin Schoenefeld 10:55  

Numer lotu: EZY7651  

 

 

Stanowisko nadawania bagażu otwierane są o 04:15  

Stanowisko nadawania bagażu zamykane są o 05:35  

Miejsca zostaną przydzielone przy odprawie.  

 

Bagaż:  

 

Bagaż główny wraca do Polski autobusem. 

  

Bagaż podręczny do samolotu. 

Podręczny – 1 sztuka na pasażera (musi zmieścić się w schowku)  

Sprawdzane są rozmiary torby przed wejściem na pokład. Jeśli są większe niż maksymalna 56x45x25cm (wraz z 

uchwytami i koła), nie mogą być w kabinie i będą musieli przenieść je do ładowni samolotu za dodatkową 
opłatą, z powodu ograniczonej ilości miejsca dostępnego w kabinie samolotu na wielu popularnych trasach 

zastrzegamy sobie prawo do umieszczenia bagażu podręcznego w luku. Podane wymiary obejmują uchwyty, kieszenie 

i kółka.  

Cały bagaż podręczny musi bez problemu mieścić się w rozmiarach stelaży mierzących wymiary bagażu 

znajdujących się przy stanowiskach nadawania bagażu na lotnisku oraz przy bramkach odlotu.  

W przypadku jednej sztuki bagażu podręcznego nie obowiązują ograniczenia wagowe, jednak jego waga musi mieścić 

się w rozsądnych granicach, tj. pasażer musi być w stanie umieścić go w schowku i wyjąć ze schowka znajdującego 

się nad siedzeniami bez niczyjej pomocy. Czasem może być konieczne nałożenie ograniczeń wagowych z przyczyn 

operacyjnych. W takim wypadku bagaż podręczny zostanie umieszczony w luku bagażowym samolotu bez 

dodatkowych opłat, pod warunkiem, że pasażer zastosował się do wszystkich wymogów i ograniczeń dotyczących 

bagażu, zawartych w naszym Regulaminie świadczenia usług.  

Każda torba podręczna, teczka i/lub torba na laptopa musi mieścić się w dozwolonej liczbie jednej sztuki bagażu 

podręcznego  

Okrycie wierzchnie, szal, parasol lub laskę oraz jedną torbę artykułów zakupionych po przejściu kontroli 

bezpieczeństwa na lotnisku wylotu można przewieźć dodatkowo oprócz dozwolonej jednej sztuki bagażu 

podręcznego.  

Jeśli Bagaż podręczny Pasażera przekroczy dozwolone wymiary, Pasażer będzie musiał oddać wszelkie dodatkowe 

sztuki bagażu lub sztuki bagażu o zbyt dużych wymiarach przy stanowisku nadawania bagażu, bądź przy bramce 

odlotu jako Bagaż rejestrowany, który zostanie przewieziony w luku bagażowym. Pasażer będzie musiał uiścić opłatę 

za Bagaż rejestrowany za każdą sztukę bagażu oraz wszelkie obowiązujące opłaty za każdy kilogram nadbagażu  

 O ile nie wyrazimy wcześniej wyraźnej zgody, użytkowanie sprzętu elektronicznego lub podobnych urządzeń na 

pokładzie samolotu, za wyjątkiem aparatów słuchowych oraz rozruszników serca, jest ze względów bezpieczeństwa 

zabronione. Podczas lotu mogą być używane urządzenia nietransmitujące lub urządzenia transmitujące z funkcją 

wyłączania transmisji. Urządzenia transmitujące mogą być używane kiedy drzwi samolotu są otwarte i obejmują, ale 



nie ograniczają się do: przenośne odtwarzacze radiowe i nagrywarki, telefony przenośne i komórkowe, laptopy, 

odtwarzacze kaset, płyt CD i płyt DVD oraz odtwarzacze MP3, gry elektroniczne, zdalnie sterowane zabawki i 

krótkofalówki. Chociaż na pokładzie samolotu generatory tlenu chemicznego nie są dozwolone zezwalamy na 

przewóz na pokładzie małych butli ze sprężonym tlenem lub butli z powietrzem lub zasilanych akumulatorem 

generatorów tlenu chemicznego (podlegających ograniczeniom wymiarowym). W celu uzyskania szczegółowych 

informacji o urządzeniach zezwalanych na pokładzie samolotu patrz Artykuł10 (Pasażerowie o Specjalnych 

Wymogach – Niepełnosprawność, Ograniczenia Medyczne i Zdrowotne)’’  

,,Na pokładzie możecie Państwo przewozić gorące napoje (w tym kawę lub herbatę zakupioną na lotnisku) w 

pojemnikach z pokrywką. Na pokładzie można przewozić alkohol jednak możecie Państwo spożywać wyłącznie 

alkohol zakupiony w barze pokładowym’’  

 

Biuro Podróży „PAI” Iwona Sobolewska 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Władysława Grabskiego 13/12 tel./fax 0957833058/059, 

e-mail: biuro@sobolewscy.pl NIP: 9141516182; REGON: 361591903  

 

 

  



 


