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Bagaż: Wymiary i waga - JetBlue Airways
JetBlue Airways

Jakie wymiary bagażu podręcznego w JetBlue Airways są dopuszczalne? Jak duży może być
bagaż rejestrowany w JetBlue? Przygotowaliśmy pełen zestaw informacji dla pasażerów
podróżujących liniami Jet Blue. Bagaż podręczny może być zawsze taki sam, bez względu na
taryfę lub kierunek podróży. Natomiast wielkość i waga bagażu rejestrowanego w JetBlue
jest ściśle związana z taryfą oraz trasą lotu.

Bagaż podręczny w JetBlue Airways
W liniach lotniczych JetBlue Airways bagaż podręczny może mieć maksymalne wymiary takie
same niezależnie od tego, jaką taryfą podróżujesz. Wielkość bagażu podręcznego w JetBlue
wynika z miejsca w schowku nad głowami pasażerów lub pod fotelami.
Dodatkowo, każdy pasażer, oprócz jednej sztuki bagażu podręcznego w JetBlue może mieć
również jeden przedmiot osobisty - torebkę, torbę na laptop itp.

bagaż w cenie biletu

maksymalne wymiary

TAK - bagaż podręczny

55,88 x 13,58 x 22,86 cm

TAK - dodatkowy przedmiot

43,2 x 33 x 20,32 cm
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Uwaga! Do wymiarów bagażu podręcznego wlicza się także elementy wystające: rączki,
uchwyty, kółka itp.

Bagaż rejestrowany w JetBlue Airways
Linia lotnicza JetBlue precyzyjnie określa maksymalny rozmiar oraz wagę bagażu
rejestrowanego. Wymiary i waga bagażu w JetBlue dotyczą pasażerów podróżujących w
każdej taryfie. Jeśli nadawany bagaż przekroczy dopuszczalne wymiary lub wagę bagażu
rejestrowanego w JetBlue, na lotnisku pobierana jest dodatkowa opłata za każdą sztukę
bagażu, który jest zbyt duży lub ciężki.

maksymalne wymiary

maksymalna waga

157,48 cm (suma trzech boków)

22,68 kg

opłata za nadbagaż: 100 $ za każdą sztukę

Bagaż rejestrowany w JetBlue wliczony jest w cenę biletów w przypadku dwóch taryf - Blue
Plus lub Blue Flex. W przypadku pierwszej z tych taryf to jedna sztuka, w przypadku drugiej dwie sztuki. Każda sztuka bagażu rejestrowanego w JetBlue dla podróżujących taryfą Blue
oraz dodatkowe sztuki bagażu pozostałych podróżnych objęte są dopłatą.

taryfa

1 sztuka

Blue

25 $

2 sztuki

3 sztuki i więcej

35 $
Blue Plus

w cenie

Blue Flex

w cenie

100 $ za każdą sztukę

w cenie

Bagaż rejestrowany w JetBlue: Kuba, Dominikana, Haiti,
Trinidad i Tobago, Peru
Szczególne zasady dotyczą osób, które podróżują z lub na Kubę, Dominikanę, Haiti oraz z lub
do Peru oraz Trinidadu i Tobago.

maksymalne wymiary

maksymalna waga

uwagi

Kuba

maksymalnie 5 walizek lub
203,2 cm (suma trzech boków) lub 44,9 kg

pudeł na 1 pasażera*
pudła muszą być fabrycznie
zamknięte

Dominikana, Haiti, Trinidad i Tobago
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maksymalne wymiary

maksymalna waga

157,48 cm (suma trzech boków)

22,68 kg

uwagi

maksymalnie 2 walizki na 1
pasażera**

Peru

157,48 cm (suma trzech boków)

31,75 kg

maksymalnie 2 walizki na 1
pasażera

* pomiędzy 16 listopada a 15 stycznia maksymalnie 3 walizki lub pudła na osobę
** ograniczenie nie dotyczy lotów do La Romana na Dominikanie

Zobacz również:
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