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Översikt priser specialbagage
Bagage

Kostnad*

Information

Barnvagn paraplybarnvagn

0 kr

Barnvagnar ingår utöver frivikten och får skickas som bagage.
Barnvagnen ska paketeras i barnvagnspåse som finns att tillgå vid incheckningen för att minska skaderisken Barnvagnshjulen ska sitta på
under resan för att minska skaderisk på vagn och annat bagage.
Vi vill uppmärksamma er på att det inte tillåtet att packa annat bagage
i själva barnvagnen

Cykel

350 kr

För att kunna skicka med cykeln skall trampor tas av och styret riktas
parallellt med ramen. Samt vara förpackad i cykelfodral eller wellpapp
Detta för att skydda övrigt bagage ombord. Cykeln får max väga 30 kg

Hangglider

400 kr

Dykutrustning

300 kr

Maxvikt för utrustningen är 30 kg. Syretanken måste vara tom.
Överskrids 30 kg tas övervikt ut på resterande vikt.

Golfbag

350 kr

Maxvikten på golfbag och skidutrustning är 15 kg. Om vikten överstiger
detta tillkommer en avgift om 30 SEK per överviktskilo och enkel
resväg.

Musikinstrument

Se text

Fiol, gitarr och andra mindre instrument kan du ta med dig ombord
förutsatt att det finns utrymme ombord. Om du väljer att checka in
ditt bagage krävs att instrumentet är emballerat i hårt fodral/hard
case som tål frakt. Uppfylls inte detta kommer vi att neka dig att
ta med dig instrument.För cello och liknande instrument (i samma
storleksklass) finns det två möjligheter för dig att ta med dig ditt
instrument.
Alt 1. Checka in ditt instrument som bagage. Alt 2. Ta med dig ditt
instrument ombord.
En extra stol måste dock beställas och betalas till tillgängliga pris
vid bokningstillfället. Följande regler gäller för denna typ av bagage
ombord
a) Max 75 kg per flygplanssäte.
b) Maxlängd 135cm, bredd 40 cm samt max 35 cm i djup.
c) Bagaget skall fixeras i sätet.
Det måste finnas handtag/fästen för att spänna fast instrumentet
ombord. Kontrabas och andra större instrument kan inte medtagas
på Nextjets flygningar.

Skidutrustning/Snowboardutrustning

350 kr

Skidutrustning/Snowboard packas separat och det är endast tillåtet
att packa 1 skidutrustning per kolli. En skidutrustning innehåller 1
par skidor och 1 par stavar alternativt 1 snowboard. Skidutrustning
måste förbokas hos Nextjets Call Center på tel nr 0771-90 00 90. Vid
bokning tas en avgift om 350 kr per skidutrustning och enkelresa.
Vid avbokning av skidutrustning erhålls full återbetalning fram till 72
timmar före avgång, efter detta tas en avgift ut på 250 SEK/leg per
skidutrustning. Obokad skidutrustning accepteras ej.
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Vattenskidor

150 kr

Max 15 kg

Vindsurfningsbräda

-

Kan ej medtages på våra flygningar

Vapen/tävlingsvapen

225 kr

Se våra Allmänna Villkor för mera information

Longboard

150 kr

Wakeboard

275 kr

Pulka

400 kr

Fiskeutrustning

0 kr

Barnvagnspåse

Försäljning av barnvagnspåse finns på respektive avreseflygplats

Djur i kabinen

150 kr

Djur och bur får max väg 8 kg (endast katt och hund), max mått
40x25x23 cm

Djur i fraktutrymme

350 kr

Buren får inte överstiga måtten 81x56x56 cm. Maxvikt för djur och
bur i lastutrymme är 50 kg

Campingutrustning

Campingutrustning får medföras endast efter godkännande av
operatören. För godkännande skall utrustningen vara fri från all
tändvätska och rengjord intensivt så att all möjlig fara för antändning
eliminerats. Vätskebehållaren skall ha låtits torka minst 1 timme efter dränering samt isärplockad ytterligare 6 timmar så att all tänkbar
vätska evaporerat. Innan transport skall locket sättas på och utrustningen lindas in i absorberande material (t ex pappersdukar) för att
placeras i väska gjord av polyethylene-material. Väskan skall vara
förseglad med elastiskt band för extra säkerhet. Kontakta NextJets
Call Center för att boka campingutrustning.

Avgift för deklarering av
högre bagagevärde

1000 kr

Hjälpmedel

0 kr

Tex. rullstolar, rullator osv.

Vi vill uppmärksamma er på att vi kan inte garantera att specialbagage får plats på flygningen.
(Barnvagnar och hjälpmedel prioteras alltid förre övrigt specialbagage).
Tariffen gäller tillsvidare och kan ändras utan att detta i förväg meddelas.
Samtliga priser är per resväg.
Kontakta Nextjet per tele 0771-90 00 90 för mera information
* Samma kostnad för inrikes & utrikes flygningar
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