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Como reservar assentos / poltronas?

Companhias aéreas regulares, em muitos casos, permitem uma reserva de assentos com
antecedência. Isso não se aplica, porém, a todos os voos. Em algumas rotas, a reserva de
poltrona pode ser disponível de forma limitada, ser cobrada ou ser completamente
impossível.
A reserva antecipada de um assento comum pode ser gratuito ou pago, isso depende do
voo e da companhia aérea. Para selecionar a poltrona após a compra do bilhete, entre em
contato com a nossa Central de Atendimento , e o nosso consultor lhe informará se a reserva
de assento é possível.
As linhas aéreas podem se reservar o direito de alterar o assento selecionado já atribuído ao
passageiro por várias razões, principalmente por motivos de segurança.
Todos os passageiros de companhias aéreas regulares, no momento de embarque, já têm
poltronas atribuídas. Se não houver a possibilidade de reserva antecipada em companhias
aéreas regulares, as poltronas são atribuídas no momento do check-in.

Como reservar assentos / poltronas? - Dicas de viagem - FAQ - eDestinos.com.br

Página 1

Importante! Devido às regras de segurança, nem todos os assentos do avião estão
disponíveis. As poltronas próximas à porta de emergência, sobre a asa do avião e nas partes
dianteira e traseira da cabine podem ser vetadas. Em aviões de algumas companhias, esses
assentos são especialmente marcados, e as poltronas podem ser ocupadas somente por
passageiros adultos plenamente aptos, com o consentimento dos funcionários. A esses
passageiros poderá ser solicitada assistência pela tripulação, no caso de uma emergência.
ATENÇÃO: Alguma dúvida sobre a resolução da ANAC ou como ela afetará sua viagem?
Clique aqui para resolvê-la.

Gosta das nossas informações? Acesse nosso blog para
inspirações, ofertas e dicas sobre viagem. Clique aqui!
Informações importantes:
Como conseguir assentos próximos
O embarque
Como funciona o cartão de embarque eletrônico?

Veja também:
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