
FREEBIRD AIRLINES  BAGAŽO VEŽIMO  

SĄLYGOS IR ĮKAINIAI 

 

Bendroji informacija  

Skrydžių metu bagažas paprastai gabenamas lėktuvo salone ir krovinių skyriuje. Rankiniame bagaže, įsinešamame į 

saloną, turėtų būti daiktai, reikalingi Jums skrydžio metu, o didesni lagaminai ir kiti daiktai gabenami kaip 

registruotasis bagažas lėktuvo krovinių skyriuje. Specialiajam bagažui – įvairiai sportinei įrangai, naminiams 

gyvūnams ir kt. taikomos specialios taisyklės ir atskiri mokesčiai. 

 

Leistinas bagažo kiekis 

Bagažo tipas Maksimalus svoris  Vienetas Pastabos 

Registruotas bagažas 

Suaugusiems - 20 kg 
Iki 2 vienetų 

(bendras svoris 

2 vnt. iki 20 kg) 

Maksimalus vieno bagažo vieneto 

(lagamino) svoris neturi viršyti 32 

kg 

Kūdikio (vaiko iki 2 m. amžiaus) 

bagažas - 10 kg 
1 vienetas - 

Rankinis bagažas 
Suaugusiems - 6 kg  1 vienetas 

Matmenys 55x40x20 cm, max 

115 cm 

Kūdikiams - negalimas - - 

Kūdikio vežimėlis 10 kg 1 vienetas - 

 

Įkainiai už viršsvorį ir specialų/papildomą bagažą 

Bagažo tipas 
Paslaugos 

kodas 

Maksimal

us svoris 

Skaičiuojamas 

mokestis 
Mokestis* 

Excess Luggage (liet. Bagažo viršsvoris)   
Už kiekvieną papildomą 

kilogramą 
6 EUR 

Bicycle (liet. Dviratis) BIKE 25 kg 
Už kiekvieną papildomą 

bagažo vienetą 
35 EUR 

Diving Equipment (liet. Nardymo 
įranga) 

DIVE 30 kg 
Už kiekvieną papildomą 

bagažo vienetą 
35 EUR 

Kite Surf (liet. Jėgos aitvarai)  20 kg 
Už kiekvieną papildomą 

bagažo vienetą 
35 EUR 

Waterski (liet. Vandens slidės)  10 kg 
Už kiekvieną papildomą 

bagažo vienetą 
20 EUR 

Paraglider (liet. Parasparnis)  15 kg 
Už kiekvieną papildomą 

bagažo vienetą 
25 EUR 

Rubber Dinghy (liet. Guminė valtis)  15 kg 
Už kiekvieną papildomą 

bagažo vienetą 
25 EUR 

Ski Equipment (liet. Slidėjimo įranga)  15 kg 
Už kiekvieną papildomą 

bagažo vienetą 
20 EUR 

Golf Equipment (liet. Golfo įranga) GOLF 15 kg 
Už kiekvieną papildomą 

bagažo vienetą 
20 EUR 

Surfboard (liet. Banglentė) SURF 15 kg 
Už kiekvieną papildomą 

bagažo vienetą 
35 EUR 

Pet in cabin (liet. Gyvūnas narve) PETC 8 kg 
Už kiekvieną vienetą, galimi 

tik šunys ir katės 
30 EUR 

Sports Gun (liet. Sportiniai šautuvai)  5 kg 
Už kiekvieną papildomą 

kilogramą 
6 Eur 

Unaccompanied Minor (5-12 years old) 

(liet.nepilnamečio palyda, 5-12 m. 

amžiaus) 
UM   50 EUR 



Wheelchair (liet. neįgalūs asmenys): 

Wheelchair: passenger can walk and 
use stairs  (liet. keleivis, kuris gali 
vaikščioti ir lipti laiptais ) 

WCHR   nemokamai 

Wheelchair: passenger can walk but 
can not use stairs (liet. keleivis gali 

vaikščioti, bet negali lipti laiptais) 
WCHS   nemokamai 

Wheelchair: passenger needs 
assistance at all time  (liet.keleiviui 
reikalinga palyda visą laiką) 

WCHC   nemokamai 

*Mokesčio dydis, taikomas į vieną pusę 

 

Papildoma informacija: 

- Žalos registruotam bagažui atveju oro vežėjo atsakomybė yra ribota pagal tarptautinę konvenciją. Todėl prieš 
kelionę rekomenduotina apdrausti didesnės vertės bagažą. 
 

- Visa specioji sporto įranga turi būti supakuota į specialią pakuotę. Vežėjas neprisiima atsakomybės žalos atveju, 
kai transportavimui naudojama netinkama bagažo pakuotė. 

 

- Skrydžiuose taikomi specialios įrangos pervežimo apribojimai. Todėl būtinas išankstinis įrangos vežimo 
suderinimas ir Vežėjo sutikimas bei patvirtinimas. Vežamas bagažas turi atitikti vežėjo nustatytus dydžio bei svorio 
apribojimus ir jis nėra nemokama bagažo dalis. Specialios įrangos (pavyzdžiui, slidės, burlentės) bei gyvūnų 
vežimas yra apmokestinamas. Dėl orlaivio krovininio pajėgumo ribojimų išlieka rizika, kad vežėjas gali atsisakyti 
papildomai vežti specialią įrangą. Vežėjas neatsako ir neprisiima atsakomybės dėl šalies muitinės procedūrų ar 
galimo vietos muitinės atsisakymo įleisti krovinį į šalį.  
 

- Keleivis pats prisiima riziką už tokios įrangos kaip sporto įranga, vežimėliai, dviračiai ir pan., kurie dėl savo 
dimensijų nėra trasportuojami lagamine, vežimą. Šis specialusis bagažas gali būti vežamas tik bagažo skyriuje. 
 

- Kita įranga, tokia kaip kanojos, vėjo banglentės oro vežėjo pagrįstai laikomi netinkamais vežimui dėl jų svorio, 
dydžio, formos ar kitų savybių atsižvelgiant į gabenančio orlaivio tipą.  
 

- Skrydžiuose draudžiama vežti trasporto priemones kurie veikia su ličio-jonų baterija, tokias kaip elektriniai riedžiai, 
vienračiai ir kt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateikta informacija yra „Freebird“ bagažo vežimo sąlygų vertimas iš anglų kalbos. Originalus „Freebird“ bagažo vežimo sąlygų dokumentas yra 

parengtas anglų kalba ir atsiradus bet kokiam nesutapimui tarp „Freebird“ sąlygų versijos ne originalo kalba ar vertimo, pirmenybė bus taikoma 

sąlygų informacijai originalo kalba. 


