
NADVÁHA A DALŠÍ POPLATKY NA LETECH SMARTWINGS

Služba

Cena služby za jeden směr

Při nákupu v CK
Na letišti před odletem  
(platba při odbavení)

Kč EUR Kč EUR

Nadváha zavazadla nad 23 kg (maximálně 32 kg / 1 ks) 750 30 1 100 45

Každé další zavazadlo do 23 kg 750 30 1 100 45

Asistenční pes (pouze pes s platným certifikátem asistenčního psa) bez příplatku

Přeprava kytary (přeprava je možna pouze za podmínky zakoupení extra seat) cena letenky cestujícího bez letištních tax a poplatky*

Sportovní vybavení o váze do 32 kg (BICYCLE nebo BIKE, GOLFBAG, KITE, WINDSURF, SURFBOARD, SKI, SNOWBOARD, PARAGLIDE, DIVING, ...) 1 450 58 1 800 75

Plážové vybavení o váze do 32 kg (slunečníky, dětské stany, dětské surfy atd.) 1 450 58 1 800 75

Přeprava živých zvířat na palubě letadla (pouze pes nebo kočka do 8 kg včetně přepravky - maximální rozměry přepravky 43x30x27 cm, na zpětné potvrzení) 1 450 58 1 800 75

Přeprava živých zvířat v podpalubí letadla (maximální váha psa včetně schrány 32 kg,  na zpětné potvrzení) 3 200 128 3600 150

Povinná asistenční služba pro samostatně cestující děti ve věku od 6 do 12 let 2 350 94 nelze zakoupit

Střelná zbraň včetně 200 nábojů 2 400 95 nelze zakoupit

Vozíčkář - kompletně imobilní (asistence od odbavení cestujícího na letišti až po usazení na místo v letadle). NUTNÁ SPECIFIKACE VOZÍKU* bez příplatku

Vozíčkář - může vyjít schody (asistence od odbavení cestujícího na letišti do „gate“) bez příplatku

Vozíčkář - nemůže vyjít schody (asistence pouze při chůzi do schodů) bez příplatku

Mechanický invalidní vozík - specifikace (nutno uvést celkovou váhu vozíku a jeho rozměry*) bez příplatku

Elektrický invalidní vozík - specifikace (nutno uvést celkovou váhu vozíku a jeho rozměry*) bez příplatku

Nevidomý cestující bez příplatku

Neslyšící cestující bez příplatku

*/ Na vyžádání v CK. Cena extra seat se rovná ceně letenky cestujícího bez letištních tax, dále se vybírá povinný poplatek za seating cestujícího a seating extra seat


