
ZBORURI SPRE/DIN ISTANBUL       

          
Tipul de echipament 
sportiv 

MAX greutate/ 
dimensiuni 

Business Economy Premium Economy Regular Economy Basic 

    

1ul - 3lea 
loc 

4lea loc <   1ul - 
3lea loc  

4lea loc <   1ul - 3lea loc 
(*Pentru tarifele 
transfer și tarifele 
promoționale 
1ul loc) 

4lea loc < 
(*Pentru tarifele 
transfer și tarifele 
promoționale 
2lea loc <) 

1ul - 3lea loc 
(*Pentru tarifele 
transfer și tarifele 
promoționale 
1ul loc) 

4lea loc < (*Pentru 
tarifele transfer și 
tarifele 
promoționale 
2lea loc <) 

Biciclete, Undițe  și 
echipamentele de 
schi,snowboard si golf. 

23kg /** 
gratuit* € 40 

gratuit* € 40 gratuit* € 40 gratuit* € 40 

  32kg / ** € 20 € 60 € 20 € 60 € 20 € 60 

Alt echipament sportiv 

23kg /158cm 
gratuit* € 40 

gratuit* € 40 gratuit* € 40 gratuit* € 40 
32kg /158cm € 20 € 60 € 20 € 60 € 20 € 60 
23kg /203cm 

€ 20 € 60 
€ 20 € 60 € 20 € 60 € 20 € 60 

32kg / 203cm € 40 € 80 € 40 € 80 € 40 € 80 

          
ZBORURI SPRE/DIN LONDRA/DUBLIN       

          
Tipul de echipament 
sportiv 

MAX greutate/ 
dimensiuni 

Business Economy Premium Economy Regular Economy Basic 

    

1ul - 2lea 
loc 

3lea loc <   1ul loc  2lea loc <   1ul -loc  2lea loc <  1ul  loc 2lea loc < i tarifele 
promoționale 
2lea loc <) 

Biciclete, Undițe și 
echipamentele de 
schi,snowboard, golf. 

23kg /** 
gratuit* € 50 

gratuit* € 50 gratuit* € 50 € 50 € 50 

  32kg / ** € 30 € 80 € 30 € 80 € 80 € 80 

Alt echipament sportiv 

23kg /158cm 
gratuit* € 50 

gratuit* € 50 gratuit* € 50 € 50 € 50 
32kg /158cm € 30 € 80 € 30 € 80 € 80 € 80 
23kg /203cm 

€ 30 € 80 
€ 30 € 80 € 30 € 80 € 80 € 80 

32kg / 203cm € 60 € 110 € 60 € 110 € 110 € 110 



ZBORURI SPRE/DIN ALTE DESTINATIILE       

          
Tipul de echipament 
sportiv 

MAX greutate/ 
dimensiuni Business Economy Premium Economy Regular Economy Basic 

    1ul - 2lea 
loc  

3lea loc <  1ul - 
2lea loc  

3lea loc <  1ul loc  2lea  loc <  1ul loc 2lea loc  <  

Biciclete, Undițe  și 
echipamentele de 
schi,snowboard si golf. 

23kg /** 
gratuit* € 50 

gratuit* € 50 gratuit* € 50 € 50 € 50 

  32kg / ** € 30 € 80 € 30 € 80 € 80 € 80 

Alt echipament sportiv 23kg /158cm 
gratuit* € 50 

gratuit* € 50 gratuit* € 50 € 50 € 50 
32kg /158cm € 30 € 80 € 30 € 80 € 80 € 80 
23kg /203cm 

€ 30 € 80 
€ 30 € 80 € 30 € 80 € 80 € 80 

32kg / 203cm € 60 € 110 € 60 € 110 € 110 € 110 

          
*Echipamentul sportiv poate fi transportat în baza normei de bagaj inclusă în biletul pasagerului.  Nu se va aplica  o suprataxă  de excedent dacă echipamentul sportiv 
nu va depăși limita de bagaj  inclusă în bilet. 
 
** Excepție:  La calcularea excedentului, limita standard pentru dimensiuni de 158 cm (suma a trei dimensiuni L x Î xL) nu va fi luată în considerare 
doar  pentru  biciclete, undițe  și echipamentele de schi / snowboard / golf 

          
Pentru perioada de calatorie 01.12.2019-30.03.2020 , compania aeriană “Air Moldova” vă informează despre acceptarea transportării gratuite a echipamentului ski 
adițional normei de bagaj gratuite, pentru toate destinatiile companiei,  point to point  cat si pentru tarifele throughfares, indiferent de ziua vanzarii biletului. 
Greutatea echipamentul ski nu trebuie să depășească normele unui bagaj standard - maxim 23kg; în cazul în care greutatea totală va depăși limita, atunci vor fi 
aplicate regulile de excedent de bagaj. 
Piesa cu dimensiuni de peste 158 cm şi norma de greutate peste 23kg va fi taxată cumulativ (taxe supragreutate + taxe supradimensiuni). 

          
Cumulul greutăţilor pieselor: nu se vor cumula greutăţile pieselor prezentate de pasager pentru transportarea ca bagaj de cală, fiecare piesă fiind considerată separat 
şi taxată conform tabelului de mai sus. 

          
Aceste reglementări se aplică numai pe zborurile operate de Air Moldova . In cazul curselor operate în regim code-share de partenerii Air Moldova este posibil să se 
aplice alte reguli impuse de operatorul zborului. 
Pentru transportările ce implică o terţă companie aeriană se aplică regula bagajului MSC (Most Significant Carrier) pentru norma total permisă şi cea pentru exces de 
bagaj. 

 


