Przygotuj płyny do kontroli bezpieczeństwa
Jakie płyny mogę zabrać w bagażu kabinowym?
Można zabrać na pokład:
Od 31 stycznia 2014 roku

Płyny zakupione w strefie wolnocłowej na lotnisku
i zamknięte w bezpiecznej torbie
Płyn i rachunek muszą zostać przy zakupie zamknięte w bezpiecznej torbie

Płyny w opakowaniach do 100 ml objętości,
w jednej przezroczystej, zamykanej torbie o pojemności
nie przekraczającej 1 litra

Leki i inne produkty spożywcze niezbędne
w trakcie podróży ze względu na szczególne wymogi zdrowotne, w tym pokarm dla niemowląt

Nie można zabrać na pokład:

Pozostałe płyny, aerozole i żele nie mogą zostać
zabrane na pokład
Należy umieścić je w bagażu rejestrowanym

W przypadku wątpliwości, przed podróżą zasięgnij informacji na lotnisku, u przewoźnika lotniczego lub
sprzedawcy

PRZEWÓZ PŁYNÓW, AEROZOLI I ŻELI
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Jedynie niektóre kategorie płynów mogą być przewożone
jako bagaż kabinowy. Należy przedstawić je do kontroli bezpieczeństwa.
Dotyczy to wszystkich płynów, żeli, aerozoli, past, balsamów, pianek, kremów, dżemów i
innych produktów o podobnej konsystencji.

Podróż z płynami zakupionymi na lotnisku:
Od 31 stycznia 2014 płyny zakupione w strefie wolnocłowej na lotnisku lub na
pokładzie samolotu mogą być przewożone jako bagaż kabinowy
Przy zakupie, płyny wraz z rachunkiem muszą zostać zamknięte w bezpiecznej
torbie oznaczonej czerwoną obwódką (patrz rysunek)
Nie należy otwierać torby przed dotarciem do ostatniego portu lotniczego podróży
Operator kontroli bezpieczeństwa w trakcie kontroli może otworzyć torbę. Jeżeli
przesiadasz się na innym lotnisku, poproś operatora kontroli bezpieczeństwa o
przepakowanie płynów do nowej torby

Podróż z innymi płynami, aerozolami i żelami:
DOZWOLONE: Płyny w opakowaniu do 100 ml objętości, zapakowane w jedną,
przezroczystą, zamykaną plastikową torbę o pojemności 1 litra (patrz rysunek)
DOZWOLONE: Lekarstwa i produkty żywnościowe niezbędne w trakcie podróży ze względu na dietę, np. pokarm dla niemowląt. Możesz zostać poproszony o przedstawienie dowodu ich autentyczności
NIEDOZWOLONE DO PRZEWOZU W BAGAŻU KABINOWYM: Wszystkie
pozostałe płyny aerozole i żele. Musisz umieścić je w bagażu rejestrowanym

Na lotnisku:
Płyny, aerozole i żele przedstaw oddzielnie do kontroli bezpieczeństwa
niezależnie od pozostałego bagażu kabinowego
Operator kontroli bezpieczeństwa może zażądać otwarcia butelki lub innego
opakowania z płynem
Operator kontroli bezpieczeństwa może nie zezwolić na przewóz płynu w bagażu kabinowym ze względów bezpieczeństwa
W przypadku wątpliwości, przed podróżą zasięgnij informacji na lotnisku, u przewoźnika lotniczego lub
sprzedawcy

