Condicions particulars : Ryanair Ltd.
RESERVA I ANUL·LACIÓNS
L'import total del vol és paga en el moment de la reserva i no és reemborsable en cap cas.

REQUISITS PER A MENORS QUE VIATGEN ENTRE PAÏSOS UE / EEE
Els residents espanyols menors de 18 anys que viatgin sense els seus pares o tutors legals en vols entre
països de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) han d'anar proveïts tant d'un document nacional d'identitat
com l'imprès (expedit a les comissaries de policia) d'autorització per viatjar emplenat pels pares.
IMPOSTOS I TAXES
Les taxes, els impostos i els càrrecs que s'apliquen al transport aeri canvien constantment i pot ser que
s'imposin després de la data en què es va realitzar la seva reserva. Si s'imposa o s'augmenta una taxa,
impost o càrrec després que hagi fet la reserva, estarà obligat a pagar-(o pagar l'augment) abans de la
sortida o, alternativament, vostè pot optar per no viatjar i un reemborsament complet li serà processat
Tots els ciutadans no pertanyents a la UE / EEE han de tenir els seus documents de viatge comprovats i
segellats en el nostre taulell de l'aeroport de verificació de visats / Documentació de viatge abans de
passar per la seguretat de l'aeroport ..
EQUIPATGE
Haurà d'abonar un càrrec addicional per al transport de l'Equipatge Facturat que excedeixi el límit personal
d'Equipatge Facturat.
EQUIPATGE FACTURAT
Cada passatger podrà facturar un màxim de 2 maletes subjecte al pagament corresponent per la seva
facturació, triant la compra d'una franquícia d'equipatge facturat de 15 quilos o 20 quilos quan fan la seva
reserva inicial.
Els passatgers que superin el pes permès de facturació estaran subjectes al càrrec per excés d'equipatge
vigent el dia del viatge. El càrrec d'excés d'equipatge és actualment de 10 £ / 10 € per quilo (o l'equivalent
en moneda local).
EQUIPATGE NO FACTURAT
Una maleta de mà per passatger de fins a 10kg de pes amb unes dimensions màximes de 55 x 40 x 20 i
una bossa petita de 35 x 20 x20cms. Qualsevol altre Equipatge de mà addicional es rebutjarà a la porta
d'embarcament o, si fos possible, col·locat dins de la bodega de l'avió a canvi del recàrrec establert en
els nostres reglaments. Maletes de cabina extra / o de grans dimensions no es podran acceptar a la porta
de embarcament- quan sigui possible es transportaran a la bodega de l'avió amb un cost de £ 50/50 €
(tarifa subjecta a l'IVA aplicat pel govern en vols nacionals ).

