POPLATKY platné pro lety operované od 1.5.2012
Jednosměrné poplatky za nadváhu ekonomická třída (Y, M):
Nadváha zavazadel 8 kg / navýšení hmotnosti 1 zavazadla na 15,1-23 kg :
–
EUR 30/ USD 38 / CZK 750
Nadváha zavazadel 17 kg / navýšení hmotnosti 1 zavazadla na 23,1-32 kg :
–
EUR 50/ USD 63 / CZK 1250
Další zapsané zavazadlo (do 15 kg vč.) :
–
EUR 50/ USD 63 / CZK 1250 *

* - tento poplatek bude uplatněn také v případě neoznačeného příručního zavazadla zjištěného při nástupu do
letadla.

Další zapsané zavazadlo (15,1-23 kg) :
–
EUR 80/ USD 100/ CZK 2000
Další zapsané zavazadlo (23,1-32 kg) :
–
EUR 100/ USD 125/ CZK 2500

Jednosměrné poplatky za nadváhu obchodní třída (C, T):
Nadváha zavazadel 8 kg / navýšení hmotnosti 1 zavazadla na 25,1-32 kg :
–
EUR 30/ USD 38 / CZK 750
Další zapsané zavazadlo (do 25 kg vč.) :
–
EUR 50/ USD 63 / CZK 1250 *

* - tento poplatek bude uplatněn také v případě neoznačeného příručního zavazadla zjištěného při nástupu do
letadla.

Další zapsané zavazadlo (25,1-32 kg) :
–
EUR 80/ USD 100/ CZK 2000

Další jednosměrné poplatky:
Nadrozměrné zavazadlo :
(jeden rozměr větší než 150 cm, avšak součet všech tří stran nesmí převyšovat 250 cm a žádný z rozměrů nesmí být větší
než 300 cm)

–

EUR 60/ USD 75 / CZK 1500

Přeprava živých zvířat (PETC/AVIH):
(PETC pouze pes nebo kočka o hmotnosti (včetně schrány) max. 5 kg - max. rozměry schrány 55x35x35cm)

–

EUR 60/ USD 75 / CZK 1500

Sportovní vybavení :
(kolo, lyže, snowboard, potápěčská výzbroj, padák, golfový bag, surfovaní prkno, kiteboard, rybářské pruty apod.)

–

EUR 60/ USD 75 / CZK 1500

Asistence na letišti při odbavení (UMNR/MAAS):
– EUR 60/ USD 75 / CZK 1500
Střelné zbraně a munice (za každou střelnou zbraň vč. 200 nábojů):
– EUR 60/ USD 75 / CZK 1500
Kyslík na palubě pro lékařské účely:
– EUR 100/ USD 125 / CZK 2500 – objem 112 l (průtok 2 l/min. – dodávka O
– EUR 200/ USD 250 / CZK 5000 – objem 312 l (průtok 2 l/min. – dodávka O

2

na cca 1:00 hod., 4 l/min. – na cca 0:30 hod.)

2

na cca 2:40 hod., 4 l/min. – na cca 1:18 hod.)

Pozn.: Předchozí souhlas a objednávka u dopravce je vyžadována.

Jednosměrný poplatek platný pouze pro lety SmartWings:
Infant (dítě do 2 let věku bez nároku na sedadlo a občerstvení):
– EUR 8/ USD 10 / CZK 200 + aplikované taxy

