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Bagage: Mått och vikt - JetBlue Airways

JetBlue Airways

Hur stora och tunga får bagage hos JetBlue Airways vara? Nedan har vi sammanställt
information kring ämnet, vilket kan komma väl till hands för Jet Blue Airways resenärer.
Gränserna för handbagaget påverkas ej av prisklass eller destination. Detsamma gäller dock inte
för incheckade bagage, där påverkas mått- och viktbestämmelser av prisklass och �ygrutt.

Handbagage hos JetBlue Airways

Hos Jet Blue Airways påverkas inte handbagagets måttbestämmelser efter prisklass. Detta på
grund av att handbagaget måste rymmas i hatthyllan eller under sätet framför dig.

Förutom handbagaget får resenärer hos JetBlue ta med sig ytterligare en personlig ägodel.
Exempelvis en dator- eller handväska.

Bagage inkluderas i biljettpriset Maximala mått

JA – handbagage 55,88 x 13,58 x 22,86 cm

JA – ytterligare ägodel 43,2 x 33 x 20,32 cm

Observera! Mått rörande handbagage inkluderar även utstående element så som handtag eller
hjul.

Incheckat bagage hos JetBlue Airways

JetBlue väger och mäter ditt bagage exakt. Måttet och vikten som nämns nedan gäller för
samtliga prisklasser. Om bagage överstiger den accepterade vikten eller det accepterade måttet
kommer en avgift tas ut för varje bagage som är för stort eller tungt. Avgiften tas ut på
�ygplatsen.

Maximala mått Maximal vikt

157,48 cm (bredd + djup + längd) 22,68 kg

Avgift för överstigande bagage: 100 $ st.
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Incheckat bagage är inkluderat i två prisklasser - Blue Plus och Blue Flex. I den förstnämnda 1 st.
och den sistnämnda 2 st. Passagerare som reser med prisklassen Blue måste betala extra för att
checka in ett bagage.

Prisklass 1 st. 2 st. 3 st. och mer

Blue 25 $

35 $

100 $ st.Blue Plus Inkluderas i priset

Blue Flex Inkluderas i priset Inkluderas i priset

Speciella regler gäller för passagerare om reser till/från Kuba, Dominikanska republiken, Haiti,
Peru samt Trinidad och Tobago.

Special rules apply to people who travel to or from Cuba, the Dominican Republic, Haiti and to or
from Peru, and Trinidad and Tobago.

Maximala mått Maximal vikt Ytterligare information  

Kuba  

203,2 cm (bredd + djup + längd) eller 44,9 kg
Maximalt 5 resväskor eller lådor per passagerare *

lådorna måste vara oöppnade.

Dominikanska republiken, Haiti, Trinidad och Tobago

157,48 cm (bredd + djup +
längd)

22,68 kg Maximalt 2 resväskor per passagerare **

Peru

157,48 cm (bredd + djup +
längd)

31,75 kg Maximalt 2 resväskor per passagerare

*  Mellan 16 november och 15 januari får maximalt 3 resväskor/lådor per person medtas

** Begränsningen gäller ej för �ygningar till La Romana i Dominikanska republiken
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Innehåller den här artikeln informationen du letade efter?  Ja  | Nej


