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Załącznik III - Tabela opłat dodatkowych 

 

 

Tabela opłat dodatkowych pobieranych od pasażera zgodnie z Ogólnymi Warunkami Przewozu Enter Air sp. z o.o. 

 

  

PLN EUR USD GBP 

w jedną 

stronę 

w dwie 

strony 

w jedną 

stronę 

w dwie 

strony 

w jedną 

stronę 

w dwie 

strony 

w jedną 

stronę 

w dwie 

strony 

Rower - Przewóz rowerów 

(zapakowanych w sposób umożliwiający 

transport do 15 kg) Opakowanie do 

transportu rowerów nie jest dostarczane 

przez Przewoźnika 

145 290 35 70 46 `92 28 56 

Sprzęt sportowy lub wyposażenie (za 

kilogram) 
24 48 6 12 8 16 5 10 

Przewóz desek surfingowych bez masztu 

– tzw. bodyboards o wadze do 32 kg 
95 190 23 46 30 60 16 32 

Przewóz sprzętu do gry w golfa o wadze 

do 15 kg 
145 290 35 70 46 92 12 24 

Przewóz sprzętu narciarskiego (narty, 

kije i buty lub snow board i buty) o wadze 

do 32 kg 

80 160 20 40 25 50 16 32 

Przewóz sprzętu surfingowego (deska i 

maszt z żaglem o wadze do 32 kg) – 

konieczne wcześniejsze zgłoszenie 

zamiaru przewozu u Agenta – Przewoźnik 

przewiezie max. 5 kompletów ma jednym 

rejsie - decyduje kolejność zgłoszeń od 

Agenta 

200 400 48 96 63 126 40 80 

Przewóz deski do pływania wraz ze 

spadochronem, tzw. kite surfing o wadze 

do 32 kg 

125 250 30 60 40 80 20 40 

Sprzęt do nurkowania – butle mogą być 

przewożone wyłącznie puste o wadze do 

32 kg 

95 190 23 46 30 60 12 24 

Miejsce z większa przestrzenią na nogi 

(extra legroom seat) 
35 n/a 7 n/a 7 n/a 15 n/a 

Rezerwacja miejsca w samolocie (seat 

allocation) 
35 n/a 7 n/a 7 n/a 5 n/a 

Opłata za przewóz dodatkowego bagażu 

(za każdy dodatkowy kilogram) 
24 n/a 6 n/a 8 n/a 5 n/a 

Opłata za specjalną asystę dla nieletniego 

podróżującego samodzielnie 
120* n/a 30* n/a 40* n/a 25 n/a 

Przewóz zwierząt w specjalnej klatce 

dostosowanej do transportu lotniczego 
192 n/a 48 n/a 64 n/a 5 per kilo n/a 
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(klatki nie są dostarczane przez 

Przewoźnika) - maksymalna waga 8 kg 

Zmiana danych osobowych (za pasażera, 

za lot) 
180 360 40 80 50 100 35 70 

Zmiana daty lub godziny rejsu (za 

pasażera, za lot) 
250 500 60 120 75 150 50 100 

Opłata za anulowanie rezerwacji (za 

pasażera, za lot) 
280 560 65 130 85 170 56 112 

Opłata za przewóz niemowląt w wieku do 

24 miesięcy bez dodatkowego biletu, na 

kolanach rodziców lub opiekunów 

bezpłatnie 

Asysta dla niewidomych podczas 

wsiadania i wysiadania z samolotu 
bezpłatnie 

Asysta dla niesłyszących i niedosłyszących 

podczas wsiadania i wysiadania z 

samolotu 

bezpłatnie 

Przewóz wózka inwalidzkiego w luku 

bagażowym (wymagane wcześniejsze 

zgłoszenie do Agenta) 

bezpłatnie 

Asysta dla pasażerów z ograniczoną 

zdolnością ruchową  
bezpłatnie 

 

* opłaty za specjalną asystę dla nieletniego, podróżującego samodzielnie w przypadku lotów „do” lub „z” 

Hiszpanii wynoszą odpowiednio: 47 EUR/ 195 PLN/ 64 USD 

 

 


