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Bagaż: Wymiary i waga - LATAM Airlines
LATAM Airlines

Każdy pasażer linii lotniczych LATAM bagaż podręczny może zabrać na pokład bez względu
na to, na jakiej trasie odbywa się jego podróż. W niektórych tylko przypadkach bagaż
podręczny w LATAM trafi do luku bagażowego razem z bagażem rejestrowanym. LATAM
zezwala na zabranie od jednej do trzech sztuk bagażu rejestrowanego. Liczba ta uzależniona
jest od trasy, klasy podróży i taryfy.

Bagaż podręczny w LATAM Airlines
Każdy pasażer linii lotniczych latam może zabrać na pokład jedną sztukę bagażu
podręcznego. LATAM swoim pasażerom pozwala również na zabranie jednego
dodatkowego, osobistego przedmiotu - torebki, laptopa itp. Nie dotyczy to jednak osób
podróżujących w pierwszych rzędach przy drzwiach, ponieważ taki bagaż należy umieścić
pod fotelem przed sobą.

LATAM Airlines - eSky.pl

Strona 1

maksymalna waga
bagaż w cenie

1. szt. bagażu
podręcznego

1 przedmiot osobisty

Economy

Premium economy / Premium
business

8 kg

16 kg

maksymalne
wymiary

55 x 35 x 25 cm

bez ograniczeń

45 x 35 x 20 cm

Uwaga! Do wymiarów bagażu podręcznego wlicza się także elementy wystające: rączki,
uchwyty, kółka itp.
Bagaż podręczny w LATAM ma określoną maksymalną wagę, jednak jest jeszcze jedno
zastrzeżenie - pasażer musi być w stanie samodzielnie umieścić go w luku nad fotelami.
Należy również pamiętać, że miejsce na pokładzie samolotu przeznaczone na bagaż
podręczny w LATAM jest ograniczone, dlatego walizki czy plecaki, które nie zmieszczą się w
luku, zostaną umieszczone w luku razem z bagażem rejestrowanym. Pasażer nie ponosi z
tego tytułu dodatkowych kosztów.
Bagaż rejestrowany w LATAM Airlines
Na wszystkich trasach LATAM bagaż rejestrowany ma identyczne dopuszczalne wymiary i
wagę. Liczba sztuk, które może zabrać jeden pasażer, uzależniona jest od klasy podróży oraz
jej trasy.

maksymalne wymiary

maksymalna waga

158 cm (długość + szerokość + wysokość)

23 kg

Za każdą sztukę bagażu rejestrowanego w LATAM, która przekracza dopuszczalny rozmiar
lub ciężar, na lotnisku pobierana jest dodatkowa opłata. Jeśli jednak bagaż jest cięższy niż 45
kg, nie zostanie zabrany na pokład samolotu pasażerskiego. Taką przesyłkę można nadać
wyłącznie w LATAM Cargo.
Dla każdego dziecka do 2. roku życia, bez względu na trasę, klasę lub taryfę lotu, można
zabrać maksymalnie 1 sztukę bagażu o wadze do 23 kg. Starsze dzieci, nastolatki i dorośli w
cenie biletu mogą zabrać od 1 do 3 sztuk bagażu rejestrowanego w LATAM.

Trasy krajowe po Chile, Peru, Brazylii, Kolumbii, Ekwadorze

Promo Fare / Light Fare

0 szt.

Plus Fare

1 szt.

Top Fare

2 szt.

posiadacze LATAM Pass Black, Black Signature, Platinum, LATAM Pass Gold
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1 sztuka bagażu rejestrowanego, bez względu na wybraną taryfę

Loty na Wyspy Wielkanocne

Economy

Premium Economy

2 szt., 23 kg każda

3 szt., 23 kg każda

Business Economy

Loty krajowe po Argentynie

1 szt., 23 kg*

Loty pomiędzy Argentyną, Boliwią, Brazylią, Chile, Kolumbią, Ekwadorem, Paragwajem, Peru,
Urugwajem

Economy

Premium Economy

1 szt., 23 kg*

3 szt., 23 kg każda*

Business Economy

Loty pomiędzy Ameryka Południową a USA, Kanadą i Meksykiem

Economy

Premium Economy

2 szt., 23 kg

3 szt., 23 kg każda

Business Economy

Loty pomiędzy Ameryka Południową a Europą, Afryką i Oceanią

Economy

Premium Economy

2 szt., 23 kg**

3 szt., 23 kg każda

Business Economy

Loty pomiędzy:
Ameryką Południową a Arubą, Kostaryką, Kubą, Dominikaną
USA, Kanadą, Meksykiem a Oceanią, Europą
Tahiti a Wyspą Wielkanocną
USA, Kanadą, Meksykiem a Arubą, Kostaryką, Kubą, Dominikaną

Economy

Premium Economy

1 szt., 23 kg

3 szt., 23 kg każda

Business Economy

* W przypadku tras z, do oraz na terenie Argentyny, maksymalna waga każdego bagażu
wynosi 32 kg. Podczas odprawy na lotnisku pasażer musi pokryć koszt nadbagażu
przekraczającego 23 kg.
** Dla pasażerów podróżujących na trasie Santiago - Madryt lub Santiago - Frankfurt przez
Madryt, limit to 1 sztuka bagażu o wadze do 23 kg.
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Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje?

Tak

LATAM Airlines - eSky.pl

|

Nie
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