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Batožina: rozmery a váhový limit - Ryanair

Ryanair

Akú batožinu si môžete so sebou zobrať na palubu Ryanair? Príručná batožina musí spĺňať
váhové limity a stanovené rozmery určené leteckou spoločnosťou. Avšak, do lietadla si môžete
zobrať aj menšiu príručnú batožinu, ktorej váha limitovaná nie je.

Pri všetkých letoch s Ryanair nie je podpalubná batožina zarátaná v cene letenky. Tú je možné
zakúpiť na eSky.com. Cena za podpalubnú batožinu sa mení v závislosti od destinácie.

Ryanair – príručná batožina

Ryanair ohlásil zmeny týkajúce sa príručnej batožiny, ktoré platia od 1.novembra 2018,
vrátane. Cestujúci si môžu so sebou vziať iba jednu malú príručnú batožinu, ktorá nepresiahne
rozmery 40x20x25 cm (dĺžka, šírka, výška). Cestujúci, ktorí si k letenke zakúpili priority boarding,
si môžu zobrať aj väčšiu príručnú batožinu navyše (s rozmermi maximálne 55x40x20 a váhou do
10kg). Znamená to, že cestujúci s priority boarding majú nárok na dve príručné batožiny - jednu
štandardnú a druhú malú.

príručná batožina zdarma maximálne rozmery maximálna váha poplarok

NIE – príručná batožina 55 x 40 x 20 cm 10 kg od PLN 29

ÁNO – malá batožina** 40 x 20 x 25 cm bez limitu -

* Táto možnosť je len pre cestujúcich, ktorí majú zakúpený priority boarding.

** Malá príručná batožina sa musí zmestiť pod sedadlo, inak môže byť spoplatnená (PLN 120).
Taktiež, cestujúcim bez priority boarding, ktorí si so sebou prinesú druhú batožinu, bude
zarátaný extra poplatok.

Cestujete iba s príručnou batožinou? Pozrite si, čo si môžete a čo nemôžete vziať na palubu
lietadla.

Pozor! Uvedené rozmery zahŕňajú všetky rúčky, vrecká, kolieska a pod.

Deti do 2 rokov nemajú nárok na príručnú batožinu, avšak, rodič môže na palubu lietadla vziať
potrebné veci pre dieta do váhy max. 5 kg.

Ryanair – podpalubná batožina

typ maximálne rozmery maximálna váha počet kusov

malá zapísaná batožina 55 x 40 x 20 cm 10 kg 1 kus

štandardná zapísaná batožina 81 x 119 x 119 cm 20 kg 2 kusy
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https://www.esky.sk/letenky
https://www.esky.sk/tipy-pre-cestujucich/letenky/batozina/co-si-smiem-vziat-do-lietadla
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Poplatky za 1 kus podpalubnej batožiny

Zakúpené online** €8

Zakúpené na letisku* €10

Nadrozmerná batožina* €10

* Poplatky za zapísanú batožinu sa môžu líšiť v závislosti od destinácie. Tabuľka zobrazuje rozsah
poplatkov - minimálne a maximálne pre každý kus batožiny.

** Nadrozmerná batožina môže byť zaplatená iba na letisku.

Ponúkol tento článok informácie, ktoré ste hľadali?  Áno  | Nie


