Pagas ja toitlustus Smartlynxi lendudel
Toidusoovi korral tuleb söök ette tellida vähemalt 36 tundi enne lennu väljumist (ka
tagasilennule) läbi Flydinner kodulehe (teenust pakub Airo Catering Services Eesti OÜ).
https://flydinner.com
Tasuta saab istekohaga reisija kaasa võtta 15 kg äraantavat pagasit ja 5 kg käsipagasit
(mõõtmed maksimaalselt 56 x 45 x 25 cm)
NB! Kui pere soovib kaasa võtta vaid ühe kohvri, ei tohi selle kaal ületada 32 kg.
Alla 2 aastastel lastel tasuta pagasi kaasa võtmise võimalust ei ole. Kaasa võib imikule võtta
ainult kergkäru maksimaalse kaaluga 10 kg.
Suusavarustuse transpordi tingimused suusakuurortides:
Ühe inimese kohta on lubatud tasuta kaasa võtta:
- 5 kg käsipagasit (56x45x25cm)
- 15 kg äraantavat pagasit (115x70x40cm)
- 1 komplekt suusavarustust: 1 suusakott (või lumelaua kott) mõõtmetega
190x30x30cm + 1 kott suusasaabastega (45x45x45cm)
Lisapagas ja eripagas kinnitatakse Smartlynxi poolt. Kui lisapagasit või eripagasit ei
kinnitata, siis ei saa seda ka peale võtta.
LISAPAGAS

HIND ühe suuna kohta

ÜLEPAGAS

PÄRINGU ALUSEL

LEMMIKLOOM

45 EUR PÄRINGU ALUSEL

JALGRATAS

TASUTA PÄRINGU ALUSEL

SURFBOARD, KITE SURF, WINDSURF

TASUTA PÄRINGU ALUSEL

GOLFI JA SUKELDUMISVARUSTUS

TASUTA PÄRINGU ALUSEL

Lisa-ja eripagasi pardale võtmine sõltub sellest, kas lennukis on piisavalt ruumi.
Lemmikloomaveo eest tasutakse Novatoursile läbi broneerimissüsteemi. Eripagasist tuleb
teavitada Novatoursile hiljemalt 7 päeva enne lendu.

Loomade vedu
Elavaid loomi võib õhusõiduki pardal vedada vastavalt lennufirma ettekirjutustele ja eelneva
kirjaliku loa alusel, eeldades et kõik looma transportimisega seotud riskid võtab enda kanda
reisija ise. Loomad võetakse pardale ainult spetsiaalsetes transpordipuurides ja juhul kui
reisijal on loomadele olemas kehtivad tervise- ja vaktsineerimistõendid, sisenemisluba ja
teised nõutavad dokumendid, mis puudutavad loomade ümberlaadimist ja sihtkohamaale
sisenemist. Roomajate ja näriliste vedu on turvakaalutlustel keelatud.
Lennufirma ei vastuta loomade surma või haigestumise eest lennu vältel.
Transpordipuuri kaal koos loomaga ei tohi ületada 8 kg ja loomapuuri maksimaalsed mõõtmed
ei tohi ületada 48 x 32 x 29 cm. Puuri põhi peab olema hermeetiline ja puur tuleb panna reisija
ette tema ees oleva istme alla. Lennu ajal pole lubatud looma puurist välja võtta. Veetav loom
ei tohi olla noorem kui 12 nädalat, tiine ega sünnitanud lähima 48 tunni jooksul.

