
Poplatky v letecké přepravě – LÉTO 2012 
(platí pro všechny lety TVS od 1. 5. 2012, HCC – 15.5.2012)

Váhové limity
Letecká 
společnost Zapsané zavazadlo

 
Max 

počet
Max 

hmotnost
Max 

počet
Max 

hmotnost Rozměr
Travel Service 1 15 kg* 1 5 kg** 56 cm x 45 cm x 25 cm
Holidays ČSA 1 15 kg* 1 5 kg** 56 cm x 45 cm x 25 cm

*   sdružování  hmotnosti  povoleno  pouze  v  rámci  rodiny  (spolucestujících),  hmotnost  1  zavazadla  nesmí 
přesáhnout 32 kg

       ** navíc si cestující může vzít na palubu následující věci pro osobní použití:
• dámská kabelka,
• kabát, šál nebo přikrývka,
• deštník nebo vycházková hůl,
• malý fotoaparát, kamera nebo dalekohled
• malý přenosný počítač,
• četba na dobu letu,
• jídlo pro dítě na dobu letu,
• berle nebo podpěrné přístroje a zcela složitelný vozík pro invalidní osoby (který se z prostorových důvodů 

ukládá do nákladového prostoru letadla),
• sedačka pro dítě v případě, že se vejde do uzavíratelné schránky nad hlavami cestujících.

Bezplatně se přepravují asistenční psi, doprovází-li nevidomé, hluché či jinak postižené osoby, dále kočárky, dětské postýlky,  
sedačky pro děti, invalidní vozíky na suché nebo gelové baterie. Kočárky je nutné zabalit do obalu, nebo ochranné folie, jinak 
dopravce nenese odpovědnost za jejich poškození.

Dítě  ve věku do 2 let, které nemá v rezervaci vlastní sedadlo, nemá nárok na bezplatnou přepravu zavazadla.

EXIM TOURS a.s., sídlo: Revoluční 23, 110 00  Praha 1
KB 7033341-081/0100, ČSOB 124922525/0300, IČO: 45312974, DIČ: CZ45312974

Společnost je zapsána v OR vedeným Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 7557.



Poplatky za nadváhu

Travel Service:

Poplatky za nadváhu ekonomická třída – uvedená cena je vždy za 1 úsek
Navýšení hmotnosti 1 zavazadla na  15-23 kg/ nadváha 8 kg :   

–       EUR 20,00/CZK   500,00 – bude-li zaplaceno při  zakoupení zájezdu nebo letenky 
–       EUR 30,00/CZK   750,00 – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

Navýšení hmotnosti 1 zavazadla na  23-32 kg / nadváha 17 kg :               
– EUR   40,00/CZK 1000,00 – bude-li zaplaceno při  zakoupení zájezdu nebo letenky
–       EUR   50,00/CZK 1250,00  – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

 
Další zapsané zavazadlo (do 15 kg vč.) :                                                           

–       EUR 40,00/CZK 1000,00 – bude-li zaplaceno při zakoupení zájezdu nebo letenky
–       EUR 50,00/CZK 1250,00 *– bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

* - tento poplatek bude uplatněn také v případě neoznačeného příručního zavazadla zjištěného při nástupu do 
letadla.

Další zapsané zavazadlo (do 15,1 – 23 kg):
– EUR 80,00/CZK 2000,00 – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti (není možné zakoupit v CK)

Další zapsané zavazadlo (do 23,1 – 32 kg):
– EUR 100,00/CZK 2500,00 – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti (není možné zakoupit v CK)

Poplatky za nadváhu obchodní (C, T ) třída  – uvedená cena je vždy za 1 úsek
Navýšení hmotnosti 1 zavazadla na  25,1-32 kg / nadváha 8 kg :                

–       EUR 20,00/CZK    500,00 – bude-li zaplaceno při  zakoupení zájezdu nebo letenky
–       EUR 30,00/CZK    750,00 – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

 
Další zapsané zavazadlo (do 25 kg vč.) :                                                             

–       EUR 40,00/CZK   1000,00  – bude-li zaplaceno při  zakoupení zájezdu nebo letenky
–       EUR 50,00/CZK   1250,00*– bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

 * - tento poplatek bude uplatněn také v případě neoznačeného příručního zavazadla zjištěného při nástupu do 
letadla.

Další zapsané zavazadlo (do 25,1 – 32 kg):
– EUR 80,00/CZK 2000,00 – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti (není možné zakoupit v CK)
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Další poplatky

Travel Servis:

Nadrozměrné zavazadlo uvedená cena je vždy za 1 úsek : 
(při rozměru zavazadla nad 150 cm, ale nepřesahující max. povolený rozměr 300 cm)

– EUR 50,00/CZK 1250,00  – bude-li zaplaceno při  zakoupení zájezdu nebo letenky
– EUR 60,00/CZK  1500,00  – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

Přeprava nadrozměrného zavazadla vyžaduje předchozí souhlas dopravce min. 48 hod. před odletem
Za PNL vložit rozměry + hmotnost zavazadla 

Přeprava živých zvířat:  
( pouze pes, kočka o hmotnosti (včetně schrány) max. 5kg, 55x35x35xcm)

–  EUR 50,00/CZK 1250,00  – bude-li zaplaceno při  zakoupení zájezdu nebo letenky
–  EUR 60,00/CZK  1500,00  – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

Přeprava živých zvířat vyžaduje předchozí souhlas dopravce 
ZA PNL vložit rozměry + hmotnost schrány(včetně zvířete) 

Sportovní vybavení :  
 (kolo, lyže, snowboard, potápěčská výzbroj, padák, golfový bag, surfovaní prkno, kiteboard, rybářské pruty apod.)

– EUR 50,00/CZK 1250,00  – bude-li zaplaceno při  zakoupení zájezdu nebo letenky 
– EUR 60,00/CZK  1500,00  – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

Sportovní vybavení  musí být nahlášeno dopravci min 24 hod. před odletem, musí být zabaleno samostatně a musí  
být rozpoznatelné  jako takové u odbavovací přepážky 
Za PNL vložit rozměry + hmotnost sportovního vybavení

Asistence na letišti při odbavení  (UMNR / MAAS)   
– EUR 50,00/CZK 1250,00  – bude-li zaplaceno při  zakoupení zájezdu nebo letenky 
– EUR 60,00/CZK  1500,00  – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

Přeprava nedoprovázeného dítěte (UMNR) a asistenční služba (MAAS) je možná pouze po předchozím oznámení 
takové přepravy dopravci a to nejpozději 48 hod. před odletem.

Kyslík na palubě pro lékařské účely
– EUR 100,00/CZK 2500,00 (objem 112ml)
– EUR 200,00/CZK 5000,00 (objem 312ml)

Předchozí souhlas a objednávka  u dopravce je vyžadována.
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Holidays Czech Airlines, a.s. – všechny uvedené poplatky zahrnují oba úseky, jak cestu do destinace, 
tak i zpáteční let.

Poplatky za nadváhu - ekonomická třída 
Navýšení hmotnosti 1 zavazadla na  15-32 kg:

–       EUR 20,00/CZK   500,00 – bude-li zaplaceno při  zakoupení zájezdu nebo letenky 
–       EUR 38,00/CZK   690,00 – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

Poplatky za nadváhu obchodní třída  – Comfort/Plus  
Navýšení hmotnosti 1 zavazadla na  25 – 32 kg:

–       EUR 20,00/CZK    500,00 – bude-li zaplaceno při  zakoupení zájezdu nebo letenky
–       EUR 38,00/CZK    690,00 – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

 

Další poplatky

Přeprava živých zvířat:  PETC/AVIH – 1 KS         
( pouze pes, kočka o hmotnosti (včetně schrány) max. 5kg, 55x35x35xcm)

–  EUR 80,00/CZK 2000,00  – bude-li zaplaceno při  zakoupení zájezdu nebo letenky
–  EUR 80,00/CZK  2000,00  – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

Přeprava živých zvířat vyžaduje předchozí souhlas dopravce 

Sportovní vybavení :  1 KS                                     
 (kolo, lyže, snowboard, potápěčská výzbroj, padák, golfový bag, surfovaní prkno, kiteboard, rybářské pruty apod.)

– EUR 60,00/CZK 1500,00  – bude-li zaplaceno při  zakoupení zájezdu nebo letenky 
– EUR 60,00/CZK  1500,00  – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

Sportovní vybavení  musí být nahlášeno dopravci min 24 hod. před odletem, musí být zabaleno samostatně a musí  
být rozpoznatelné  jako takové u odbavovací přepážky 

Nadrozměrné zavazadlo : 1 KS                            
(součet všech tří rozměrů je větší než 203 cm a/nebo přesahuje hmotnost 32 kg)

– EUR 80,00/CZK 2000,00  – bude-li zaplaceno při  zakoupení zájezdu nebo letenky
– EUR 80,00/CZK  2000,00  – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

Přeprava nadrozměrného zavazadla vyžaduje předchozí souhlas dopravce min. 48 hod. před odletem

Další zapsané zavazadlo (do 15 kg): 1 KS             
– EUR 80,00/CZK 2000,00  – bude-li zaplaceno při  zakoupení zájezdu nebo letenky
– EUR 80,00/CZK  2000,00  – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

Je možné pouze po předchozím oznámení takové přepravy dopravci a to nejpozději 48 hod. před odletem.
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Holidays Czech Airlines, a.s

Nedoprovázené dítě (UMNR) – cena za 1 dítě         
– EUR 80,00/CZK 2000,00  – bude-li zaplaceno při  zakoupení zájezdu nebo letenky
– EUR 80,00/CZK  2000,00  – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

Přeprava nedoprovázeného dítěte (UMNR) a asistenční služba (MAAS) je možná pouze po předchozím oznámení 
takové přepravy dopravci a to nejpozději 48 hod. před odletem.

Ostatní poplatky                                                              
( přeprava zbraní a střeliva, přeprava diplomatických zavazadel)

– EUR 60,00/CZK 1250,00  – bude-li zaplaceno při  zakoupení zájezdu nebo letenky
– EUR 60,00/CZK  1250,00  – bude-li zaplaceno při odbavení na letišti

Je možné pouze po předchozím oznámení takové přepravy dopravci a to nejpozději 48 hod. před odletem.

Přepravní podmínky společnosti Holidays Czech Airlines účinné od 15.5.2012 jsou uvedeny na webovém portálu: 
http://www.csa.cz/cs/charter
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