
Bakı-Nyu York- Bakı uçuşlarında 

 

 Xidmət sinfi 
Pulsuz daşınan baqaj 

norması 

Normadan artıq baqajın 

daşınma dəyəri 

VIP Klub 

Hər biri 32 kiloqramdan artıq 

olmamaq şərtilə 

 3 baqaj vahidi 

Əlavə baqaj yeri üçün (23 kq-

dan artıq olmamaq şərtilə) 

 100 EUR və ya 120 USD 

  

Komfort Klub 

Hər biri 32 kiloqramdan artıq 

olmamaq şərtilə 

 2 baqaj vahidi 

Biznes 

Hər biri 32 kiloqramdan artıq 

olmamaq şərtilə 

 2 baqaj vahidi 

Ekonom 
23 kiloqramdan artıq olmamaq 

şərtilə 2 baqaj vahidi 

  
Yalnız bu reyslərdə sərnişinlərə uçuşdan ən azı 3 saat əvvəl 80 Avro   (100 ABŞ dolları) məbləğində ödəniş 
etməklə 23 kq-dan çox olmamaq  şərti    ilə normadan  artıq hər baqaj üçün  daşınmasının  uçuşdan  əvvəl   
rəsmiləş  -  
- dilirməsi təklif edilir. 
-     Üç ölçünün cəmi üzrə bir qeydiyyatdan keçmiş baqaj yerinin ölçüsü 158 santimetrdən artıq olduğu 
halda (203 santimetrdən böyük olmaması şərtilə) 100 Avro və ya  120 ABŞ dolları məbləğdə əlavə haqq 
alınır. 

-    Üç ölçünün cəmi üzrə bir qeyri-standart baqaj yerinin ölçüsü 203 santimetrdən artıq olduğu halda 200 

Avro və ya 240 ABŞ dolları məbləğdə əlavə haqq alınır. 

   -    Əğər baqaj icazə verilən pulsuz daşınma normasından artıq olaraq 23-32 kg təşkil edərsə, bu halda 

əlavə 100 Avro və ya 120 ABŞ dolları məbləğində ödəniş alınmalıdır. 

AVIH (baqajda heyvan) baqajın pulsuz daşınma normasına daxil edilmir və baqajın çəkisi və ölçülərindən 

asılı olaraq ödəniş nəzərə alınmaqla baqaj üçün müəyyən edilmiş xüsusi haqq alınır 

 heyvanın qəfəslə birlikdə çəkisi: 32 kiloqramadək – 100 Avro (120 ABŞ dolları); 

 heyvanın qəfəs ilə çəkisi: 32 kiloqramdan 75 kiloqramadək– 200 Avro; (240 ABŞ dolları;) 

 üç ölçünün cəmi üzrə qəfəsin ölçüsü 158 santimetrdən böyük olduqda (203 santimetrədək) - əlavə 

olaraq 100 Avro (120 ABŞ dolları); 

 üç ölçünün cəmi üzrə qəfəsin ölçüsü 203 santimetrdən böyük olduqda - əlavə olaraq 200 Avro (240 

ABŞ dolları;) 

PETC (kabinədə heyvan) əl yükünün pulsuz daşınma normasına daxil edilmir və 100 Avro (120 ABŞ 

dolları) məbləğində haqq ödənilir. 

 

 

 

 


