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Bagaż: Wymiary i waga - Aeromexico
Aeromexico

Jaki bagaż podręczny i rejestrowany możesz zabrać do samolotów linii Aeromexico?
Sprawdź! Pamiętaj, że ustalenie wymiarów, wagi i liczby sztuk bagażu leży w gestii każdego
przewoźników. Zalecamy zabranie ze sobą miękkich plecaków i toreb jako bagażu
podręcznego zamiast twardych walizek. Łatwiej można dopasować taki plecak lub torbę do
wymiarów wymaganych przez linie.
Bagaż nadawany do luku (bagaż rejestrowany) także musi spełniać określone przez
przewoźnika wymagania. Zobacz, jaki rozmiar i jaką wagę może mieć bagaż rejestrowany w
liniach lotniczych Aeromexico. Liczba walizek, które możesz ze sobą zabrać, uzależniona jest
od klasy lub taryfy, w której podróżujesz.

Bagaż podręczny w Aeromexico
Liczba sztuk bagażu podręcznego oraz jego wymiary w liniach Aeromexico zależą nie tylko
od klasy, ale także od kierunku.
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kierunek

klasa

maksymalne wymiary i
waga

dodatkowe przedmioty

10 kg, 56 x 36 x 23 cm
Economy

(waga i wymiary łączne,
dla maksymalnie dwóch

-

sztuk bagażu)

loty krajowe w
Meksyku

1 sztuka (np. torebka, laptop, plecak,
Clase
Premier

1 x 18 kg, 56 x 36 x 23 cm

aparat fotograficzny, torba z
zakupami ze sklepu wolnocłowego) max 6 kg

1 x przedmiot osobisty (np. torebka,
Economy

1 x 10 kg, 56 x 36 x 23 cm

loty międzynarodowe

przedmiot (np. parasol, aparat, torba
z zakupami)

(w tym loty z
międzylądowaniami
w Meksyku)

laptop), max. 6 kg + 1 x dodatkowy

1 x przedmiot osobisty (np. torebka,
Clase
Premier

1 x 18 kg, 56 x 36 x 23 cm

laptop), max. 6 kg + 1 x dodatkowy
przedmiot (np. parasol, aparat, torba
z zakupami)

Uwaga! Do wymiarów bagażu podręcznego wlicza się także elementy wystające: rączki,
uchwyty, kółka itp.
Bagaż rejestrowany w Aeromexico
Podobnie jak w przypadku bagażu podręcznego, także liczba sztuk bagażu rejestrowanego
w liniach Aeromexico oraz jego wymiary zależą od klasy i kierunku.

kierunek
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klasa

maksymalne
wymiary i
waga

bonusy
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1 sztuka, do
Economy*

25 kg, łączne

Dla pasażerów Club Premier Gold, Delta

wymiary do

Silver Medallion i SkyTeam Elite:

158 cm

dodatkowa sztuka bagażu do 10 kg
Dla pasażerów Club Premier
Platinum/Titanium, Delta
Gold/Platinum/Diamond Elite and
SkyTeam Elite Plus: dodatkowa sztuka
bagażu do 25 kg

loty krajowe w Meksyku

2 sztuki
Clase
Premier*

łącznie do 32
kg, łączne
wymiary do
158 cm

Dla posiadaczy Platinum Card American
Express Aeromexico: dodatkowa sztuka
bagażu (loty Aeromexico i Aeromexico
Connect), jeśli bilet był zakupiony za
pomocą tej karty i za okazaniem jej w
trakcie odprawy
Dla posiadaczy karty Santander
Aeroméxico Infinite: jedna sztuka
bagażu do 32 kg

Economy**

-

2 x 32 kg,
Clase

łączne

Dla pasażerów Club Premier

Premier**

wymiary do

Platinum/Titanium, Delta

158 cm

Gold/Platinum/Diamond Elite and
SkyTeam Elite Plus: dodatkowa sztuka
bagażu do 23 kg (Economy) lub do 32 kg
(Clase Premier)

loty międzynarodowe

Dla posiadaczy Platinum Card American

między Meksykiem a

Express Aeromexico: dodatkowa sztuka

Stanami Zjednoczonycmi i

bagażu (loty Aeromexico i Aeromexico

Kanadą

Connect), jeśli bilet był zakupiony za
pomocą tej karty i za okazaniem jej w
trakcie odprawy
Dla posiadaczy karty Santander
Aeroméxico Infinite: jedna sztuka
bagażu do 32 kg
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1 x 25 kg,
Economy**

łączny

Dla pasażerów Club Premier Gold, Delta

wymiar do

Silver Medallion i SkyTeam Elite:

158 cm

dodatkowa sztuka bagażu do 10 kg
Dla pasażerów Club Premier
Platinum/Titanium, Delta
Gold/Platinum/Diamond Elite and
SkyTeam Elite Plus: dodatkowa sztuka
bagażu do 23 kg (Economy) lub 32 kg

loty międzynarodowe

(Clase Premier)

między Meksykiem a
Europą

2 x 32 kg,
Clase

łączne

Premier**

wymiary do
158 cm

Dla posiadaczy Platinum Card American
Express Aeromexico: dodatkowa sztuka
bagażu (loty Aeromexico i Aeromexico
Connect), jeśli bilet był zakupiony za
pomocą tej karty i za okazaniem jej w
trakcie odprawy
Dla posiadaczy karty Santander
Aeroméxico Infinite: jedna sztuka
bagażu do 32 kg

1 x 25 kg,
Economy**

łączny
wymiar do
158 cm

Dla pasażerów Club Premier Gold, Delta
Silver Medallion i SkyTeam Elite:
dodatkowa sztuka bagażu do 10 kg
2 x 32 kg,
Clase

łączne

Premier**

wymiary do
158 cm

loty międzynarodowe z
przesiadką w Meksyku,
między Meksykiem a
Ameryką Południową (poza
Brazylią) i Karaibami

Dla pasażerów Club Premier
Platinum/Titanium, Delta
Gold/Platinum/Diamond Elite and
SkyTeam Elite Plus: dodatkowa sztuka
bagażu do 23 kg
Dla posiadaczy Platinum Card American
Express Aeromexico: dodatkowa sztuka
bagażu do 15 kg (loty Aeromexico i
Aeromexico Connect), jeśli bilet był
zakupiony za pomocą tej karty i za
okazaniem jej w trakcie odprawy
Dla posiadaczy karty Santander
Aeroméxico Infinite: jedna sztuka
bagażu do 32 kg
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2 x 23 kg,
Economy**

łączne

Dla pasażerów Club Premier Gold, Delta

wymiary do

Silver Medallion i SkyTeam Elite:

158 cm

dodatkowa sztuka bagażu do 10 kg
Dla pasażerów Club Premier
Platinum/Titanium, Delta
Gold/Platinum/Diamond Elite and
SkyTeam Elite Plus: dodatkowa sztuka

loty międzynarodowe

bagażu do 32 kg

między Stanami
Zjednoczonymi i Brazylią
oraz Meksykiem i Brazylią

3 x 32 kg,
Clase

łączne

Premier**

wymiary do
158 cm

Dla posiadaczy Platinum Card American
Express Aeromexico: dodatkowa sztuka
bagażu do 15 kg (loty Aeromexico i
Aeromexico Connect), jeśli bilet był
zakupiony za pomocą tej karty i za
okazaniem jej w trakcie odprawy
Dla posiadaczy karty Santander
Aeroméxico Infinite: jedna sztuka
bagażu do 32 kg

1 x 23 kg,
Economy**

łączne
wymiary do
158 cm

loty międzynarodowe
między Meksykiem a

-

Ameryką Środkową

2 x 32 kg,
Clase

łączne

Premier**

wymiary do
158 cm

2 x 23 kg,
Economy

łączne

Dla pasażerów Club Premier Gold, Delta

wymiary do

Silver Medallion i SkyTeam Elite:

158 cm

dodatkowa sztuka bagażu do 10 kg
Dla pasażerów Club Premier
Platinum/Titanium, Delta
Gold/Platinum/Diamond Elite and
SkyTeam Elite Plus: dodatkowa sztuka
bagażu do 23 kg (Economy) lub do 32 kg
(Clase Premier)

loty międzynarodowe
między Meksykiem i Azją

3 x 32 kg,
Clase

łączne

Premier

wymiary do
158 cm

Dla posiadaczy Platinum Card American
Express Aeromexico: dodatkowa sztuka
bagażu (loty Aeromexico i Aeromexico
Connect), jeśli bilet był zakupiony za
pomocą tej karty i za okazaniem jej w
trakcie odprawy
Dla posiadaczy karty Santander
Aeroméxico Infinite: jedna sztuka
bagażu do 32 kg

* Podróżujący z małymi dziećmi mogą zabrać ze sobą dodatkowo kołyskę lub wózek.
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** Podróżujący z małymi dziećmi mogą zabrać ze sobą dodatkowo jedną torbę o wadze do
20 kg lub kołyskę albo wózek.
Opłaty za nadbagaż

kierunek

według wagi

według
objętości

według
liczby
sztuk

1 sztuka:
1000
MXN*

99 MXN* za każdy
loty krajowe po Meksyku

kilogram (od 26 do 45
kg)

2-3
800

sztuki:

MXN*

2200
MXN*
4-6 sztuk:
3300
MXN*

jedna
sztuka: 25
EUR**
druga
sztuka: 55
EUR**
Stany Zjednoczone lub Kanada

150
EUR**

3 sztuki:
180
EUR**
4-7
sztuki:
200
EUR**

Ameryka Środkowa

1 sztuka:
55 EUR**
2-3
sztuki:

Ameryka Południowa (oprócz Brazylii)

180
160
EUR**

EUR**
4-6 sztuk:
220
EUR**
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1-5 sztuk:

Brazylia i loty na trasie Stany Zjednoczone -

180

Brazylia

EUR**

1 sztuka:
80 EUR**
2-3

100 EUR** (23.1 - 31.9

sztuki:

kg)
Europa

180

200 EUR** (32 - 45

EUR**

kg)

4-6
sztuki:
250
EUR**

220
EUR**

2-3
sztuki:
180
EUR**

Azja

4-6 sztuk:
220
EUR**

1 sztuka:
55 EUR**
2-3
trasa Ameryka Środkowa / Karaiby / Ameryka

160

Południowa - Stany Zjednoczone / Kanada

EUR**

sztuki:
180
EUR**
4-6 sztuk:
220
EUR**

1 sztuka:
80 EUR**
2-3
trasa Ameryka Środkowa / Karaiby / Ameryka

250

Południowa / Stany Zjednoczone / Kanada - Europa

EUR**

sztuki:
180
EUR**
4-6 sztuk:
220
EUR**
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* Cena obejmuje podatki.
** Cena nie obejmuje podatków.

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje?

Tak

Aeromexico - eSky.pl

|

Nie
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