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Bagage: Mått och vikt - American Airlines

American Airlines

Kontrollera policyn för handbagage hos American Airlines. Kom ihåg att regler gällande
bagagemått bestäms individuellt av respektive �ygbolag. Om du har möjlighet kan det vara
fördelaktigt att välja en ryggsäck istället för en styv resväska. Den kan vara enklare att anpassa
till kraven.

Incheckade bagage måste även de uppfylla vissa krav. Kontrollera maximal vikt och maximala
mått som tillåts hos American Airlines. Antalet resväskor du får ta med dig avgörs av
bokningsklass eller tari�.

Handbagage hos American Airlines

Bagage inkluderat i biljettpriset mått vikt

1 st. 23 x 36 x 56 cm obegränsad

2 st. handväska/ bärbar dator / portfölj obegränsad

Observera! De nämnda måtten rörande handbagage inkluderar även utstående element så som
handtag eller hjul.

 

Incheckat bagage hos American Airlines

Totalt antal tillåtna bagage – gratis och betalda – för vardera resenär.

rutt gräns

Mexiko / Karibien/ Centralamerika / Sydamerika 5x23 kg

Brasilien 5x32 kg

Övriga rutter 10x23 kg
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rutt 1 st. 2 st. 3 st.
4 st. och
över

Från/till
Storbritannien

Brasilien

£0

£140 ($200)
Sydamerika

Mexiko / Karibien /
Centralamerika

£0
£65
($100)

Transatlantisk £0/£45
£65
($100)

£140 ($200)

USA

USA

$30 $40 $150 $200

Mexiko / Karibien /
Centralamerika

Brasilien

$0-$55*

$150

Sydamerika $150 $200

Transatlantisk $0 $100

$200

Över Stilla havet $0

* påverkas av rutt

 

Bagage inkluderat i biljettpriset

  1 st. 2 st. 3 st.
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Argentina / Bolivia / Brasilien / Chile / Kina/ Colombia / Ecuador / El Salvador / Japan / Peru / Panama /
Sydkorea/ Uruguay / Venezuela

�rst class

JA

business class

AAdvantage Executive Platinum

oneworld Emerald

Alaska Airlines MVP Gold 75K

Haiti (CAP) / Haiti (PAP) / El Salvador (SAL) / Mexiko (GDL) / Mexiko (BJX) / Mexiko (MEX) / Mexiko (MTY)
/ Guatemala (GUA) / Jamaica (KIN) / Honduras (SAP) / Nicaragua (MGA) / Panama (PTY) / Dominikanska
republiken (STI) / Dominikanska republiken (SDQ) / Honduras (TGU) / Trinidad och Tobago (POS)

AAdvantage Platinum 

  NEJoneworld Sapphire members

Alaska Airlines MVP Gold

Alla rutter

AAdvantage Gold 

JA NEJoneworld Ruby

Alaska MVP members

 

Innehåller den här artikeln informationen du letade efter?  Ja  | Nej


