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Bagagem: dimensões e peso - Wizz Air

Wizz Air

WIZZ AIR

A Wizz Air determina tamanho e peso para sua bagagem de mão e para a bagagem de porão,
despachada. Preste atenção nessas informações da Wizz Air e coloque sua bagagem dentro das
dimensões permitidas, evitando taxas de excesso de bagagem.

Atenção! No dia 10 de outubro de 2018, a Wizz Air anunciou que sua nova política de bagagem
entrará em vigor para todos os voos a partir do dia 1º de novembro de 2018.

Bagagem de mão na Wizz Air

Itens Dimensões Peso e volumes permitidos

Bagagem de mão 40 cm x 30 cm x 20 cm (A x L x P) 1 peça de até 10 kg

Bagagem de mão adicional* 55 cm x 40 cm x 23 cm (A x L x P) 1 peça de até 10 kg

* Apenas para passageiros que adquiriram o WIZZ Priority.

Atenção! As dimensões incluem qualquer item sobressalente, como a alça, os bolsos e as rodas.

Também pode-se levar a bordo:

Casaco ou cobertor;

Celular;

Material de leitura;

Para crianças com até 2 anos: alimento para a viagem e carrinho de passeio dobrável ou
moisés;

Um par de muletas para os de�cientes físicos.

Bagagem despachada na Wizz Air

Classe tarifária Dimensões Bagagem incluída?

Todas 119 cm x 149 cm x 171 cm (A x L x P) Não - consulte valores

Os passageiros que reservaram um voo antes do dia 10 de outubro de 2018, para viajar em ou
após 1º de novembro de 2018 (sem o WIZZ Priority) poderão levar uma mala de até 10kg sem
custo. As reservas feitas com a franquia de bagagem de 20 kg ou 32 kg serão automaticamente
atualizadas para o WIZZ Priority, que permite que os passageiros levem a bordo 2 bagagens de
mão.
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Bagagem despachada adicional

Consulte valores entrando em contato com a nossa Central de Atendimento, através da página
de contato ou veja como comprar bagagem despachada durante a compra de passagem
aérea.

Excesso de bagagem

Bagagens fora do limite permitido estão sujeitas a cobrança extra. Por favor, entre em contato
com a companhia aérea para saber mais sobre esse assunto. O cálculo e a cobrança serão
realizados diretamente no aeroporto.

Este artigo tem as informações que você estava procurando?  Sim  |
Não

https://www.edestinos.com.br/sobre-nos/contato
https://www.edestinos.com.br/dicas-de-viagem/passagens-aereas/bagagem/como-comprar-bagagem-despachada

