
JetBlue Airways - eSkyTravel.noPage

Bagasje: mål og vekt - JetBlue Airways

JetBlue Airways

Hvor stor håndbagasje er tillatt på �y med JetBlue Airways? Hvor stor kan innsjekket bagasje
være? Vi tilbyr passasjerer en fullstendig oversikt over regler hos JetBlue. Vekt og størrelse på
håndbagasje er alltid  identisk uavhengig av billettpris eller reisemål, mens størrelse og vekt på
innsjekket bagasje hos JetBlue har direkte sammenheng mellom billettpris og reiserute.

Håndbagasje hos JetBlue Airways

Hos �yselskapet JetBlue Airways er maksimal størrelse på håndbagasjen uavhengig av prisklasse
du velger. Størrelsen på håndbagasjen er forbundet med plass på bagasjehylla eller under seter.

I tillegg kan hver passasjer – bortsett fra ett kolli håndbagasje – ha også én personlig gjenstand:
en veske, en PC-veske osv.

bagasje inkludert i billettprisen maks. størrelse

JA - håndbagasje 55,88 x 13,58 x 22,86 cm

JA – ekstra gjenstand 43,2 x 33 x 20,32 cm

NB! Størrelsen på håndbagasje inkluderer også utstikkende elementer: håndtak, hanker, hjul osv.

 

Innsjekket bagasje hos JetBlue Airways

Maksimal størrelse og vekt på innsjekket bagasje hos JetBlue er nøyaktig presisert. Størrelse- og
vektbegrensninger gjelder alle passasjerer hos JetBlue uavhengig av klasse de reiser på. Hvis du
overstiger den tillatte størrelsen eller vekten på innsjekket bagasje hos JetBlue, så må du betale
ekstra for hvert kolli som er for stort eller for tungt.

maks. størrelse maks. vekt

 

 

157,48 cm (sum av tre mål) 22,68 kg  

pris for overvekt: 100 $ per hvert kolli  
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Innsjekket bagasje hos JetBlue er inkludert i billettprisen på to billettklasser – Blue Plus eller Blue
Flex.  Med den første billettklassen er det ett kolli og med den andre – to kolli.
Du må betale ekstra for hvert kolli innsjekket bagasje hos JetBlue for passasjerer som reiser på
billettklassen Blue og ekstra antall kolli til andre reisende.

Prisklassen 1 kolli 2 kolli 3 kolli og følgende

 

 

Blue 25 $

35 $

100 $ per hvert kolli

 

Blue Plus
inkludert i
billettprisen

 

Blue Flex
inkludert i
billettprisen

inkludert i
billettprisen

 

Innsjekket bagasje hos JetBlue: Cuba, Den dominikanske republikk, Haiti, Trinidad og
Tobago, Peru

Det er noen spesielle regler som gjelder passasjerer reisende fra/til Cuba, Den dominikanske
republikk, Haiti, Peru eller Trinidad og Tobago.

maks. størrelse maks. vekt bemerkninger

 

 

Cuba  

203,2 cm (sum av tre mål) eller 44,9 kg
maks. 5 ko�erter eller esker per 1
passasjer*
esker må være lukket med segl

 

Den dominikanske republikk, Haiti, Trinidad og Tobago  

157,48 cm (sum av tre mål) 22,68 kg maks. 2 ko�erter per 1 passasjer**  

Peru  

157,48 cm (sum av tre mål) 31,75 kg maks. 2 ko�erter per 1 passasjer  

* mellom 16. november og 15. januar maks. 3 ko�erter eller esker per person



JetBlue Airways - eSkyTravel.noPage

** begrensning gjelder ikke reiser til La Romana i Den dominikanske republikk

Inneholder denne artikkelen informasjon du lette etter?  Ja  | Nei


