
 

 

Zasady dotyczące bagażu - Interline / Interline Baggage Rules 

Dla pasażerów podróżujący ch nie ty lko liniami Condor/ Thomas Cook Airlines  z/do USA/Puerto Rico/Canada, lecz np. w ramach lotów łączony ch z inny mi 

liniami lotniczy mi, mogą obowiązy wać osobne warunki. Poniższe warunki przewożenia bagażu obowiązują w takim przy padku na całej trasie lotu.  

You may be subject to additional restrictions if you are travelling to or from the United States/Puerto Rico/Canada with anot her airline besides Thomas 

Cook Airlines/Condor; i.e. if your feeder or connecting flights are operated by another airline the following baggage allowance regulations may apply for 
your entire journey. 
 

Bagaż wolny od opłat1 /  

Free baggage allowance1 
Ciężar / Weight 

Obwód2 / 

Dimension2 

Cena za sztukę w 
jedną stronę / 

Charges per piece 

1 sztuka bagażu / 1st checked baggage item do/Up to 23 kg do/Up to 158 cm Wl ./Incl. 

1 sztuka bagażu w przy padku następujący ch linii lotniczy ch / 1st checked baggage 

item for following airlines: bmi regional, Air Baltic 
do/Up to 20 kg do/Up to 158 cm Wl ./Incl. 

Ceny ryczałtowe za dodatkową sztukę bagażu / 
Charges per additional piece of baggage 

2. Sztuka bagażu Economy/Premium  Class/ 
2nd checked baggage item Economy/Premium Class 

do/Up to 23 kg do/Up to 158 cm 100 € 

Od 3 sztuki bagażu / From 3rd checked baggage item do/Up to 23 kg do/Up to 158 cm 200 € 

Dodatkowa opłata za bagaż przekraczający wagę i/lub obwód  / 

Baggage fees for any baggage that exceeds weight and/or dimension 

Większy  niż bagaż wolny  od opłat / Size exceeds free baggage allowance do/Up to 23 kg 
Vanaf /From 159 

cm 
+ 350 € 

Cięższy  niż bagaż wolny  od opła/ Weight exceeds free baggage allowance 24-32 kg do/Up to 158 cm + 275 € 

Większy  i cięższy  niż bagaż wolny  od opłat / 

Size and weight exceeds free baggage allowance 
24-32 kg 

Vanaf  /From 159 

cm 
+ 450 € 

Sprzęt sportowy & Przewóz zwierząt  /  Sports equipment & Transporting animals 

Sprzęt golf owy  / Golf Equipment   180 € 

Sprzęt narciarski lub snowboardowy  / Ski-, Snowboard Equipment   180 € 

Sprzęt wodno-narciarski / Waterski Equipment   180 € 

Rower / Bicycle   200 € 

Rower tandemowy  / Tandem Bike   200 € 

Sprzęt do nurkowania / Scuba Equipment   180 € 

Deska surf ingowa / Surfboard  do /Up to 2 m 180 € 

Deski ty pu boogie, body , wake, wav e i k itsurf ingowe   180 € 

Sprzęt windsurf ingowy  / Windsurf Equipment   200 € 

Sprzęt łuczniczy , bowlingowy , wędkarski / Archery- Bowling-, Fishing Equipment   180 € 

Broń do strzelectwa sportowego, wiatrówki wł. z amunicją / Sporting/ Hunting 

Weapons plus Ammunition 
  100 € 

Sprzęt spadochroniarski / Parachute Equipment   180 € 

Lotnie z wy posażeniem / Hang Gliding Equipment   200 € 

Deskorolki / Skateboard   100 € 

Deskorolki długie / Longboard  ponad /Over 2 m 200 € 

Sprzęt tenisowy , do squasha, badmintona / Tennis-, Squash-, Badminton- Equipment   100 € 

Wy posażenie spadochroniarskie / Alpinist Equipment   100 € 

Wy posażenie hokejowe / Hockey Equipment    100 € 

Wrotki / Inline-Skates   100 € 

Wy posażenie jeździeckie / Horse Riding Equipment   200 € 

Kanady jka, kajak / Canoe, Kayak   200 € 

Ponton / Rubber Dinghy   200 € 

Oszczep / Javelin   100 € 

Wy posażenie do skoku o ty czce / Pole Vault Equipment   200 € 

Zwierzęta w kabinie / Animals in the cabin   180 € 
1 Rezerwacje w opcjach Premium i Business Class dają możliwość zwiększenia ilości bezpłatnego bagażu. Dokładne informacje znajdziesz w 

potwierdzeniu rezerwacji./ If you are travelling in Premium or Business Class an increased free baggage allowance may apply. Please check your 

booking confirmation for complete details. 
2 Obwód: długość + szerokość + wysokość  / Dimension: length + width + height 
        

W razie dalszych pytań prosimy o zgłoszenie się do centrum serwisowego. / Should you have further questions please contact our Service Center.   
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