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1. Ogólne warunki przewozu 

1.1 Definicje 

Przewoźnik: Każdy przewoźnik, który przewozi pasażerów i/lub ich bagaż zgodnie z ich 

biletem i którego kod linii IATA odnosi się do biletu lub biletu łączonego. 

Bagaż: Wszystkie przedmioty przeznaczone do użytku osobistego. Jeżeli nie określono inaczej, 

termin ten obejmuje bagaż odprawiony i nieodprawiony. 

a) bagaż odprawiony: Bagaż, nad którym przejęliśmy nadzór i na który została wydana 

etykieta bagażowa. 

b) bagaż nieodprawiony: Każdy nieodprawiony bagaż. 

Siła wyższa: Nadzwyczajne i nieprzewidywalne okoliczności, na które nie mamy wpływu, 

których konsekwencji nie można było uniknąć nawet jeśli dołożylibyśmy należytej staranności. 

Dokument identyfikacyjny bagażu: Dokument wydany przez nas w celu jednoznacznej 

identyfikacji bagażu. Jedna część jest umieszczana na bagażu, a drugą część otrzymuje 

właściciel w celu jednoznacznej identyfikacji bagażu. 

Dokument bagażu, Etykieta bagażowa: Część biletu, która dotyczy przewozu bagażu. 

Pasażer: Każda osoba, która wchodzi lub ma wejść na pokład samolotu zgodnie z nabytym 

biletem i po udzieleniu przez nas zgody. 

SDR: Specjalne Prawa Ciągnienia określone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy    

Bilet: Dokument wystawiony przez nas lub na nasze zlecenie dla przewoźnika lotniczego, który 

jest zatytułowany "Bilet i odprawa bagażu" lub "Bilet elektroniczny". Zasady zachowania i 

wskazania zawarte w bilecie, a także odpowiedni odcinek lotu i kupon pasażera stanowią część 

biletu. 

Bilet łączony: Bilet, który w połączeniu z innym biletem stanowią jedną umowę przewozu 

pasażera. 
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My: 'ELLINAIR' S.A 

Ty: Osoba fizyczna, która ma zostać przewieziona zgodnie z biletem wystawionym w jej 

imieniu. 

Materiały niebezpieczne: Produkty objęte obowiązującymi przepisami IATA. Można 

przeczytać o tych produktach klikając na poniższy link: 

http://en.ellinair.com/article/en_prohibited 

Uszkodzenia: Termin ten obejmuje śmierć, obrażenia ciała i straty wynikłe z opóźnień, 

kradzieży lub innych szkód wynikających z przewozu lub innych usług świadczonych przez 

przewoźnika lotniczego. 

Bilet elektroniczny: Bilet, który został zapisany w naszym systemie rezerwacji i który 

odpowiada „Potwierdzeniu dla pasażera” wydanego dla pasażera lub dostarczonemu 

pasażerowi. 

Kupon elektroniczny: Kupon na lot zapisany w naszym systemie rezerwacji lub dokument 

odpowiadający jego wartości. 

Dni: Dni kalendarzowe, w tym sobota i niedziela, jak również święta i dni ustawowo wolne od 

pracy.  Do celów powiadomienia, dzień w którym ogłoszenie zostało wysłane nie jest liczony. 

W celu określenia okresu ważności, dzień w którym wystawiono bilet lub dzień rozpoczęcia 

podróży nie jest liczony. 

Normalna taryfa lotu: Najwyższa taryfa ważna dla każdego przewozu danej klasy. 

Odcinek dla pasażera: Część biletu wystawiona przez nas lub na nasze zlecenie, który jest w 

taki sposób oznaczony i który ma pozostać w posiadaniu pasażera do końca. 

Odcinek lotu: Część biletu, która zezwala na przewóz, lub w przypadku biletu elektronicznego 

- odcinek elektroniczny, który wskazuje konkretne miejsca, do których pasażer może zostać 

przewieziony zgodnie z kuponem.  

Przekroczenie czasu dozwolonego na stawienie się: Punkt w czasie, do którego pasażer musi 

zakończyć wszystkie procedury związane z odprawą i otrzymać kartę pokładową (bilet) jest 

określony przez nas lub przez danego przewoźnika lotniczego. 
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Warunki, które regulują umowę: Warunki, które są określone jako takie, zawarte w bilecie i 

na Potwierdzeniu dla Pasażera i które wprowadzają te Warunki Przewozu do umowy przewozu. 

Niemowlęta: Wszystkie dzieci do lat dwóch (2) są uważane za niemowlęta. 

Konwencja: Odnosi się do któregokolwiek z następujących akt prawnych: a) Konwencja 

Warszawska (12 października 1929) „Konwencja o ujednoliceniu niektórych przepisów 

dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego"; b) Konwencja Warszawskiej z 1929 r., 

zmieniona przez Protokół Dodatkowy nr 1 z Montrealu (1975); c) Konwencja Warszawska z 

1929 roku, zmieniona przez Protokół Haski z 1955 roku oraz Protokołu Dodatkowego nr 2 z 

Montrealu (1975); d) Konwencja Warszawska z 1929 roku zmieniona przez Protokół Haski z 

1955 roku oraz Protokół Dodatkowy nr 4 z Montrealu (1975); e) Guadalajarska Konwencja 

Uzupełniająca (1961); f) Montrealska Konwencja z 1999 roku.  

Uzgodniony pośredni terminal przeładunkowy: W rozumieniu Konwencji i niniejszych 

warunków przewozu, oznacza obszary, z wyłączeniem obszarów startu i lądowania, określone 

w harmonogramie biletu i lotów przewoźnika lotniczego, które zostały wyznaczone jako 

punkty wyładunku w trakcie trasy pasażera. 

Cena biletu: Opłata, która została uiszczona za przewóz pasażera według wyznaczonej trasy i 

która, w razie takiej konieczności, została zatwierdzona lub przekazana do wiadomości 

właściwym władzom lotnictwa cywilnego. 

Taryfy: Ceny biletów i inne opłaty, w tym zasady stosowania jednej taryfy (ceny lotu), które 

zostały zatwierdzone przez służby, jeśli jest to wymagane. Taryfa zawiera ostateczny koszt 

rezerwacji, w tym podatki, dodatkowe opłaty i należności, a także warunki taryfy dotyczące 

każdego lotu, np. w przypadku zmiany rezerwacji lub zwrotu.   

Loty Code Share: Przewóz dokonywany przez przewoźnika innego niż ten, którego nazwa 

znajduje się na bilecie. 

Jeżeli pasażer chciałby wynająć przewóz wykonywany przez naszych partnerów code-share, 

prosimy o zapoznanie się z możliwymi różnicami między naszymi ogólnymi warunkami 

przewozu, jak określono w artykule 2.  
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Potwierdzenie dla pasażera: Dokument podróży wydawany przez nas, gdy pasażer nie 

posiada biletu elektronicznego; Ten dokument zawiera nazwisko pasażera, jak również 

informacje o lotach i instrukcje. Dokument ten jest wydawany pasażerowi i jest on zobowiązany 

mieć go przy sobie podczas całej podróży. 

 

1.2. Zakres 

Informacje ogólne 

Niniejsze warunki przewozu stanowią warunki przewozu określone na bilecie, z wyjątkami 

określonymi poniżej i w wymienionych  szczególnych przypadkach, takich jak: a) umowa 

czarteru samolotów, b) przeciwny przepis prawny, c) przeciwny przepis zgłoszony przez nas. 

Warunki te są stosowane jedynie w przypadku, gdy kod naszej linii lotniczej "ELB" pojawia 

się na bilecie. 

Umowa czarteru samolotów   

Te warunki mają zastosowanie w przypadkach umowy czarteru samolotów, pod warunkiem, że 

to jest wyraźnie określone w umowie i warunkach czarteru lub na bilecie. 

Code Share 

W przypadku lotu(ów) uzgodnionych z innymi przewoźnikami jako Code Share - czyli w 

przypadkach gdy ELLINAIR jest wymieniony jako przewoźnik, ale lot jest faktycznie 

wykonywany przez innego przewoźnika - ELLINAIR informuje pasażera o tym fakcie podczas 

rezerwacji lotu. Wymienione umowy i usługi Code Share świadczone dla lotów wykonanych 

przez innych przewoźników lotniczych podlegają niniejszym ogólnym warunkom przewozu, 

ale biorąc pod uwagę możliwości przewoźników lotniczych - Partnerów Code Share 

wykonujących przewóz, które pozwalają na poluzowanie lub inne uregulowanie niektórych 

warunków dotyczących wykonywania lotów, warunki naszych partnerów są wprowadzone jako 

jednolity tekst i mają pierwszeństwo w przypadku odstępstw od niniejszych warunków 

przewozu. Dlatego też pasażerowie są informowani o konieczności zapoznania się z ogólnymi 

warunkami przewozu przewoźników lotniczych i Partnerów Code Share wykonujących loty, 

szczególnie w odniesieniu do procedur wejścia na pokład, pokładowej kontroli i maksymalnych 
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limitów pokładowych, odpowiednich warunków dotyczących przyjęcia na pokład zwierząt, 

przyjęcia na pokład dzieci i niemowląt, przewozu bagażu, itp. 

Przeciwny przepis prawny  

W przypadku gdy niniejsze warunki, taryfy i polityka firmy pozostają w konflikcie ze 

stosowanymi przepisami prawa, rozporządzeniami lub dyrektywami, te ostatnie mają 

pierwszeństwo nad regulaminem. Nawet jeśli indywidualne warunki są nieważne zgodnie z 

obowiązującym prawem, pozostałe warunki nadal obowiązują. 

Przeciwne przepisy własne 

Jeżeli nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, niniejsze warunki mają pierwszeństwo 

nad innymi postanowieniami linii ELLINAIR, które regulują identyczne lub podobne obszary. 

 

1.3 Umowa Przewozu - Bilety - Zmiany - Rezygnacje - Niestawienie się   

Umowa przewozu jest zawarta i wykonywana zgodnie z następującymi alternatywnymi 

warunkami: 

a) za pośrednictwem Internetu, po zaznaczeniu pola "Płatności", po którym  na ekranie monitora 

ukazuje się podsumowanie danych dotyczących rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji można 

zapisać lub wydrukować. W ciągu 24 godzin, linie ELLINAIR wyślą potwierdzenie rezerwacji 

na adres e-mail podany podczas dokonywania rezerwacji. 

Uwaga: dla bezpieczeństwa transakcji dokonywanej za pośrednictwem naszej strony 

internetowej, prosimy wejść na naszą stronę http://en.ellinair.com/. Linie ELLINAIR nie mogą 

zagwarantować sprawnego funkcjonowania Internetu, czy też ciągłego dostępu do Internetu, za 

to odpowiedzialni są wyłącznie dostawcy, z którymi użytkownik zawarł odpowiednią umowę 

świadczenia usług internetowych. Użytkownik jest też zobowiązany sprawdzić, czy nie ma 

możliwości wystąpienia szkodliwego oprogramowania W związku z tym korzystanie i wybór 

transakcji online, objęte powyższymi warunkami bezpieczeństwa transakcji, odbywa się na 

własną odpowiedzialność użytkownika. W celu uniknięcia spóźnionego wykrycia anomalii 

online podczas dokonywania rezerwacji i zawierania umowy przewozu i w celu potwierdzenia 
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tej umowy, zaleca się telefoniczny kontakt z centrum obsługi klienta ELLINAIR pod numerami 

telefonów wymienionymi powyżej. 

b) umowa o wydanie i odbiór potwierdzenia rezerwacji jest zawierana za pośrednictwem 

dokumentu procesowego (włącznie z rezerwacjami za pośrednictwem poczty e-mail, faksu, 

nawet w punktach sprzedaży ELLINAIR). 

c) ustnie (w formie telefonicznej rezerwacji), jeśli jest to możliwe dla danej trasy, porozumienie 

zawierane jest przez nasze słowne powiadomienie o potwierdzeniu rezerwacji oraz wysyłanie 

przez nas wiadomości e-mail potwierdzającej rezerwację.    

Po zakończeniu rezerwacji, jest ona zatwierdzona przy odbiorze elektronicznego 

rachunku/faktury. Prosimy o informację, czy życzą sobie Państwo otrzymywać 

rachunek/fakturę w formie drukowanej. 

Uwaga: Zaznaczamy, że zawarcie umowy same w sobie nie obliguje linii ELLINAIR do 

wykonania uzgodnionego przewozu, który odbywa się pod warunkiem terminowego uiszczenia 

całkowitej płatności za rezerwację zgodnie z warunkami płatności. W przypadku braku 

płatności, linie ELLINAIR nie są zobowiązane do wykonania przewozu i zastrzegają sobie 

wszystkie dalsze prawa wynikające z niedotrzymania warunków umowy.   

Bilety 

Przewóz zostanie wykonany pod warunkiem okazania biletu wystawionego na pasażera. 

Jeśli bilet jest wystawiony na kredyt do karty kredytowej pasażera, która została zgubiona lub 

skradziona, oprócz powiadomienia instytucji bankowej, należy również niezwłocznie 

powiadomić linie ELLINAIR. Należy zauważyć, że karta, która została zgłoszona jako 

nieważna (np. w wyniku wcześniejszego powiadomienia o jej utracie) nie może zostać 

ponownie zadeklarowana jako ważna w żadnym przypadku, w celach bezpieczeństwa 

transakcji. Zanim karta nie zostanie unieważniona, każdy kolejny wystawiony bilet będzie 

obciążał posiadacza karty. Odpowiedzialności spółek wydających takie karty nie dotyczą tych 

warunków. 

Bilety nie są zbywalne w żadnym przypadku.  
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Zmiany 

Szczegóły podane na bilecie (data lotu, numer lotu, miejsce wyjazdu i cel podróży, dane 

osobowe pasażera itd.) są wiążące i mogą być zmieniane tylko w niektórych przypadkach pod 

warunkiem uiszczenia dodatkowej płatności za wprowadzenie poprawek. Jeżeli pasażer chce 

wprowadzić pewne zmiany na bilecie, musi najpierw skontaktować się z nami, żeby dowiedzieć 

się o indywidualnych wymaganiach dotyczących żądanej zmiany, np., czy dana zmiana jest 

możliwa, czy istnieje dodatkowa opłata za bilet i inne przydatne informacje.   

Linia lotnicza ma prawo do zmiany czasu i daty wyjazdu wymienionych na biletach. Z tego 

powodu konieczne jest, żeby pasażer potwierdził wyjazd przynajmniej 24 godziny przed 

czasem określonym na bilecie. 

Rezygnacja / niestawienie się 

Aby dowiedzieć się więcej o warunkach anulowania całości lub części rezerwacji (np. 

anulowanie rezerwacji przewozu zwierząt), nawet w przypadku nie stawienia się, prosimy 

skontaktować się z naszymi przedstawicielami. Można też kliknąć na poniższy link, aby 

przejrzeć przepisy dotyczące taryf linii ELLINAIR. 

Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta linii 

ELLINAIR pod następującymi numerami telefonów: + 30 2310 486 134, na numer faksu: + 30 

2310 486 135 oraz pod adresem e-mail: customer-service@ellinair.com, lub pod poniższym 

adresem: 9th km. Thessalonikis-Moudanion, Pylaia Thessaloniki. Jeżeli chcą Państwo 

zadzwonić do nas lub skontaktować się z naszą firmą spoza Grecji, prosimy wejść na poniższy 

link http://en.ellinair.com/article/contact_info_gr gdzie znajdują się nasze dane kontaktowe, 

różniące się w zależności od tego, z jakiego kraju chcą się Państwo z nami skontaktować. 
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1.4 Ceny biletów, podatki/cła/inne opłaty, warunki i metody płatności, 

bezpieczeństwo transakcji 

Ceny biletów 

Ostateczna cena podana na potwierdzeniu rezerwacji, z zastrzeżeniem zmian, które mogą 

Państwo dokonać na bilecie (patrz pkt 3), jest obowiązująca. 

Linia ELLINAIR ma prawo, nawet po zawarciu umowy, do zmiany ceny biletu w przypadku 

wzrostu kosztów paliwa lub nałożenia dodatkowych opłat lotniczych (takich jak podatki, cła, 

opłaty lotniskowe), zmiany wymiany walut i innych opłat, które nie były stosowane i których 

nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Linie ELLINAIR poinformują Państwa w 

odpowiednim czasie - gdy powyższe zmiany zostaną podane orientacyjnie - nawet jeśli zmiana 

ta nie dotyczy linii ELLINAIR. Wzrost cen ma miejsce 21-go dnia przed terminem 

wykonywanego lotu. W każdym przypadku gdy cena zostanie zmieniona po zawarciu 

porozumienia o więcej niż 5%, mają Państwo prawo do wycofania się z umowy bez ponoszenia 

odpowiedzialności z tego powodu.  

Podatki/cła/inne opłaty  

Poza ceną biletu, ostateczna kwota do zapłacenia obejmuje podatki, cła i inne opłaty nałożone 

dodatkowo.  Linia ELLINAIR poinformuje Państwa o tych opłatach pod koniec dokonywania 

rezerwacji, a przy potwierdzeniu rezerwacji wyświetli się ostateczna kwota należna. 

Za wszelkie dodatkowe koszty wynikające z przewozu/podróży, np. koszty związane z 

certyfikacją wizy danego kraju, odpowiada pasażer. 

Za dodatkowe usługi niezwiązane z przewozem (np. zamówienie specjalnego posiłku podczas 

lotu) stosuje się opłaty wskazane przez ELLINAIR. Należy zapoznać się z nimi podczas 

dokonywania rezerwacji i zamawiania danych usług. 

Warunki i metody płatności 

Płatność dokonywana jest zgodnie z przepisami dotyczącymi taryf (patrz: str. 25-27)  

Uwaga: Jeśli terminy płatności nie zostały dotrzymane, rezerwacja jest automatycznie 

anulowana.  



OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU LOTNICZEGO PRZEZ ELLINAIR S.A 

11 
 

Alternatywne metody płatności to: a) w punktach sprzedaży linii ELLINAIR, które można 

znaleźć pod poniższym linkiem http://en.ellinair.com/article/contact_info_gr, b) wpłata na 

konto bankowe firmy, c) za pomocą karty kredytowej. 

Płatność w punktach sprzedaży linii ELLINAIR 

Płatności za rezerwację można dokonać w jednym z naszych punktów sprzedaży. 

Płatności za pomocą karty kredytowej 

Płatności  można dokonać za pomocą następujących rodzajów kart kredytowych: VISA, 

MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS. 

Karta kredytowa użyta do zapłaty za rezerwację jest obciążana tylko raz i tylko za konkretną 

transakcję. Dane tej karty kredytowej nie są archiwizowane i nie mogą być używane do żadnych 

innych celów. Bezpieczeństwo płatności kartą kredytową jest zapewnione przez system 

bezpieczeństwa stosowany przez naszą stronę internetową. 

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania od Państwa dowodu tożsamości lub karty kredytowej 

przed ostatecznym wydaniem biletu. Linie ELLINAIR nie są zobowiązane do wysyłki biletu 

lub dokonania rezerwacji zanim pełna zapłata nie zostanie uiszczona. 

Użytkownicy są odpowiedzialni za podanie właściwych danych i szczegółów karty kredytowej, 

a ELLINAIR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te błędy. 

Uwaga: płatność jest rozumiana jako przelanie należnej kwoty na nasze konta, a nie polecenie 

zapłaty tej kwoty. Z tego powodu zaleca się, aby przed dokonaniem wpłaty, przejrzeć dokładny 

czas kiedy nasze konta uznają należną kwotę, która została uiszczona. W przypadku gdy 

należność została uznana za późno, ELLINAIR nie ponosi odpowiedzialności i nie ma 

obowiązku realizacji zamówienia w przypadku braku przelewu kwoty należnej. 

Bezpieczeństwo transakcji 

Linie ELLINAIR dołożyły wszelkich starań za pomocą najnowszych i najbardziej 

zaawansowanych technologii, żeby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podawanym przez 

Państwa danym osobowym i obsługiwanym transakcjom elektronicznym. Wszystkie 

informacje dotyczące Państwa danych osobowych są chronione jako poufne. Transakcje 
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bankowe za pośrednictwem karty korzystają z protokołu SSL do 256-bitowego szyfrowania, 

który ma zabezpieczyć transakcje online. Zaszyfrowywane są wszystkie podane dane osobowe, 

w tym numer karty kredytowej, imię i nazwisko oraz adres, tak że nie można ich odczytać lub 

zmieniać podczas ich transmisji online. 

Protokół SSL (Secure Sockets Layer) to najbezpieczniejszy protokół na świecie służący 

certyfikacji stron internetowych oraz szyfrowaniu danych pomiędzy użytkownikami Internetu, 

a serwerami sieci web. Zaszyfrowana komunikacja SSL wymaga, aby wszystkie informacje 

przesyłane między klientem a serwerem były zaszyfrowane przez oprogramowanie odbiorcze, 

chroniąc w ten sposób dane osobowe podczas ich transmisji. Ponadto wszystkie informacje 

wysyłane za pomocą protokołu SSL są chronione przez mechanizm, który automatycznie 

sprawdza, czy dane zostały zmienione podczas transferu. Zaświadcza się, że tylko 

autoryzowani pracownicy mają dostęp do informacji o transakcji i tylko kiedy jest to konieczne, 

np. do realizacji zamówień. Co do wszystkich innych spraw ELLINAIR zobowiązuje się do nie 

ujawniania danych klientów i ich transakcji, chyba że mają do tego pisemne upoważnienie lub 

jeśli jest to wymagane wyrokiem sądu lub innej instytucji publicznej. 

Państwa dane (imię, zawód, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu stacjonarnego, 

numer telefonu komórkowego, itp.) oraz transakcje wprowadzane w naszym sklepie 

internetowym są poufne, tak jak wszelkie inne transakcje w sklepach komercyjnych. Podając 

informacje, wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby transakcji. Zaświadcza 

się, że tylko autoryzowani pracownicy mają dostęp do informacji o transakcji i tylko kiedy jest 

to konieczne, np. do realizacji zamówień. Co do wszystkich innych spraw. ELLINAIR 

zobowiązuje się nie ujawniać danych i transakcji, chyba, że otrzymamy od Państwa pisemne 

upoważnienie lub jeśli jest to wymagane wyrokiem sądu lub decyzją innej instytucji publicznej. 

Dane osobowe wprowadzone na stronie internetowej ELLINAIR są używane wyłącznie przez 

ELLINAIR lub, jeżeli jest to konieczne, przez firmy związane z ELLINAIR, wyłącznie w celu 

wspierania, promowania i wykonywania powiązanych transakcji. Wszystkie dokumenty i dane 

elektronicznych, wymieniane między stronami w kontekście sprzedaży będą prowadzone przez 

ELLINAIR. 
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1.5 Odprawa - Procedury wchodzenia na pokład - Dokumenty podróży - 

Transport 

Odprawa 

Pasażerowie muszą przybyć przed upływem zaplanowanego czasu przyjazdu, czyli 40 minut 

przed planową godziną odlotu (przestrzeganie czasu odprawy) i muszą posiadać kartę 

pokładową zgodnie z warunkami określonymi przez przewoźnika lotniczego oraz przekazać 

odprawiony bagaż. Informacji na temat zaplanowanych odpraw udzielają telefonicznie 

odpowiednie porty lotnicze, punkty sprzedaży ELLINAIR lub nasze Call Center.  W każdym 

przypadku zalecane jest, żeby przyjechać na lotnisko i rozpocząć proces przyjęcia na pokład z 

odpowiednim zapasem czasowym, tak aby nie dopuścić do spóźnienia w przypadku 

nieprzewidzianych sytuacji (długie kolejki). W szczególności wczesny przyjazd zaleca się 

pasażerom, którzy wymagają szczególnej uwagi (nienadzorowani małoletni, niepełnosprawni, 

itp.). 

W przypadku nieprzestrzegania upływu czasu przybycia, prawo do przewozu przepada, chyba 

że pasażer ustalił to inaczej według przepisów dotyczących taryf (patrz: str. 25-27) lub w 

przypadku udowodnionych powodów działania siły wyższej. W żadnym wypadku jednak nie 

stanowi to podstawy do zadośćuczynienia (za szkody przypadkowe i z winy osób trzecich) lub 

jakichkolwiek innych roszczeń wobec ELLINAIR. 

Proces wchodzenia na pokład 

Pasażerowie muszą stawić się przy odpowiednim wyjściu do samolotu z ważną kartą 

pokładową i w określonym czasie (wymienionym na karcie pokładowej lub wskazanym 

podczas odprawy). W przypadku niedotrzymania czasu wejścia na pokład, pasażerowie tracą 

prawo do przewozu, chyba, że inne szczegółowe przepisy i rozporządzenia mają zastosowanie, 

nawet w przypadku udowodnionych powodów działania siły wyższej. 

Dokumenty podróży 

Pasażer jest zobowiązany posiadać niezbędne dokumenty podróży - łącznie z dowodem 

tożsamości pasażera. Potwierdzenie przewozu i przyjęcie pasażerów na pokład samolotu 
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nastąpi pod warunkiem posiadania koniecznych dokumentów podróży. Obowiązek ten stosuje 

się bez względu na wiek pasażerów (wymagane są też dokumenty niezbędne do przewozu 

dzieci oraz zwierząt).  

Przewoźnik może odmówić przyjęcia na pokład pasażerów, którzy nie posiadają niezbędnych 

dokumentów podróży, nawet w przypadku, gdy przepisy dotyczące dokumentów niezbędnych 

do przekroczenia granicy kraju przeznaczenia lub określonego kraju pośredniego, jeśli to 

konieczne, nie są spełnione. W takim przypadku Przewoźnik zastrzega sobie prawo do 

dochodzenia odszkodowania (przypadkowego lub pośredniego) za poniesione w wyniku 

powyższych powodów straty. 

Przewóz  

W zakresie różnych cen biletów, które zależą od kategorii pasażerów (patrz: str. 25-27) 

W celu uniknięcia warunków, które niekorzystnie wpływają na zdrowie, zaleca się unikać 

przewozu noworodków w wieku poniżej siedmiu (7) dni. 

Każdy dorosły pasażer może przewieźć jedno małe dziecko bez osobnego miejsca. Na jedno 

miejsce dozwolone jest maks. jedno (1) dziecko. 

Przewóz nienadzorowanych małoletnich w wieku od 5 do 12 lat dozwolone jest jedynie po 

uprzednim poinformowaniu przewoźnika lotniczego, który musi zatwierdzić taki przewóz. 

Dziecko, któremu towarzyszy osoba, która ma co najmniej 18 lat nie jest uważane jako 

nienadzorowany małoletni. W każdym przypadku, można zgłosić dzieci w wieku od 12 do 16 

lat jako nienadzorowanych małoletnich. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące 

dokumentów wymaganych dla nienadzorowanych nieletnich, prosimy o kontakt z naszym call 

center.  

Przewóz kobiet w ciąży jest dozwolony do 32-go tygodnia ciąży. W takim przypadku pasażer 

musi przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające przewidywany termin porodu. 

Prosimy o to, żeby uwzględnić te terminy w przypadku planowania podróży w dwie strony. 

Biorąc pod uwagę możliwości innych ograniczeń dotyczących przewozu kobiet w ciąży 

obowiązujące w innych krajach zaleca się kontakt z naszym call center w celu uzyskania 

dodatkowych informacji.   
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Ograniczenia stosowane do przewozu osób niepełnosprawnych mogą podlegać zasadom i 

warunkom określonym w rozporządzeniu (WE) 1007/2006. Z tego powodu prosimy o kontakt 

z naszym call center w celu uzyskania dodatkowych informacji. 

W każdych innych szczególnych przypadkach przewozu, prosimy o natychmiastowy kontakt z 

naszym call center. 

 

1.6 Bagaż 

Informacje dotyczące maksymalnej dopuszczalnej wagi bagażu (zarówno podręcznego, jak i 

odprawionego) oraz maksymalnych wymiarów, a także specjalnych kategorii bagażu (np. 

sprzęt sportowy, wózki dziecięce/wózki dla osób niepełnosprawnych, niezbędny sprzęt 

medyczny, niezbędny sprzęt medyczny oraz transport zwierząt) oraz artykułów, których nie 

wolno przewozić, można znaleźć na stronie http://en.ellinair.com/article/flight_info_gr  

Przewoźnik może odmówić przyjęcia odprawionego bagażu, jeśli jego opakowanie nie 

zapewnia bezpiecznego przewozu. Pasażer jest wyłącznie odpowiedzialny za zapakowanie i 

przygotowanie bagażu w taki sposób, żeby nie doszło do jego uszkodzenia, ani też do 

uszkodzenia artykułów, które się w nim znajdują. 

Etykieta bagażowa służy jako dowód odprawy bagażu oraz informacja na temat ilości 

odprawionego bagażu oraz wagi każdej pozycji bagażu. Pasażerowie są zobowiązani do 

odebrania swojego bagażu w miejscu odbioru bagażu natychmiast po wylądowaniu i trzymania 

go przy sobie po odbiorze. Przewoźnik lub właściwy organ mogą nałożyć opłatę za 

przetrzymywanie bagażu w przypadku odmowy przyjęcia lub kontroli bagażu po wylądowaniu. 

W przypadku zagubienia bagażu, prosimy o kontakt z właściwym biurem rzeczy znalezionych 

po przybyciu do celu podróży lub miejsca przeznaczenia bagażu, nawet jeśli to nie jest Państwa 

ostateczny cel. 

Nie jest zalecane pakowanie przedmiotów o wysokiej wartości, takich jak pieniądze, cenne 

przedmioty, papiery wartościowe, klejnoty, komputery, telefony komórkowe i innych 

przedmiotów wartościowych, a także delikatnych artykułów do odprawianego bagażu.  
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Pasażerowie są zobowiązani przestrzegać ustawodawstwa celnego krajów wyjazdu, 

przeznaczenia i - w razie potrzeby - pośrednich krajów podczas lotów łączonych. 

Każdy pasażer, z wyłączeniem niemowląt, ma prawo do przewozu do 20 kg bagażu.  

Każdy element bagażu nie może przekroczyć 32 kg wagi, w przeciwnym razie firma przewiezie 

taki bagaż jako ładunek. 

 Maksymalny limit bagażu podręcznego w kabinie samolotu to 5 kilogramów wagi, a 

maksymalne wymiary to 55 x 40 x 20. 

Przewóz materiałów niebezpiecznych nie jest dozwolony ani w bagażu odprawionym, ani w 

podręcznym. Wykaz materiałów niebezpiecznych można znaleźć pod 

http://en.ellinair.com/article/en_prohibited   

Przewóz nietypowego bagażu (sprzęt sportowy) wymaga uprzedniego poinformowania działu 

rezerwacji firmy przed podróżą i może wiązać się z dodatkowymi opłatami. 

 

1.7 Ograniczenia i odmowy pokładowe, Rozkłady lotów, Opóźnienia, Zmiany 

lotu i Rezygnacje 

Ograniczenia i odmowy pokładowe 

Przewoźnik może ograniczyć lub nawet odmówić przewozu i/lub kontynuacji przewozu 

pasażera, jeżeli: 

 Konkretne miejsca na pokładzie i/lub bezpieczeństwo danej osoby (pasażera lub 

członka załogi) są zagrożone, 

 Załoga ma trudności ze świadczeniem usługi, 

 Nie przestrzegane są zalecenia załogi, szczególnie w odniesieniu do palenia lub 

spożywania alkoholu, 

 Zachowanie poszczególnych pasażerów jest trudne i niebezpieczne dla innych 

pasażerów i załogi, dotyczy to także rzeczy będących w ich posiadaniu, 
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 Istnieje uzasadnione podejrzenie, że pasażer podejmie się jednego z powyższych 

działań, 

 Pasażer odmówi poddania się kontroli i kontroli jego lub jej rzeczy i bagażu, co jest 

sprzeczne z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, 

 Pasażer nie posiada wymaganych dokumentów podróży, lub dokumenty te zostały 

uszkodzone w takim stopniu, że nie ma możliwości ich kontroli, lub jeśli pasażer 

odmówił pokazania tych dokumentów do kontroli, 

 Pasażer nie przestrzega przepisów i zasad lotu, 

 Pasażer nie może przekroczyć granicy kraju do którego leci, lub w którym się pośrednio 

zatrzymuje, 

 Pasażer nie może udowodnić, że znajduje się na liście rezerwacji (w celu odprawy) lub 

na karcie pokładowej (podczas wejścia na pokład), 

 Nie uiszczono ceł, podatków i innych opłat dodanych podczas rezerwacji 

 Pasażer narusza zasady bezpieczeństwa linii lotniczych, przewoźnika i lotniska, 

 Pasażer przewozi zakazane przedmioty (które określono w art. 6), 

 Pasażer narusza te warunki oraz warunki i prawa odnoszące się do powyższych 

warunków. 

W razie zaistnienia powyższych przypadków oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotu, 

przewoźnik może usunąć pasażera naruszającego przepisy z samolotu, odmówić mu przyjęcia 

na pokład lub nawet kontynuowania lotu. Ponadto załoga może podjąć wszystkie wymagane i 

niezbędne działania, które są niezbędne do rozwiązania sytuacji. Naruszenia przepisów 

prawnych, które mają miejsce na pokładzie samolotu stanowią wyjątkowo poważne naruszenia 

w prawie karnym i cywilnym. 

Rozkłady lotów, Opóźnienia, Zmiany lotów i Rezygnacje 

Przewoźnik musi wykonać lot zgodnie z rozkładem lotów, który pasażerowie otrzymali 

podczas rezerwacji. W przypadku zmian przewoźnik musi jak najszybciej poinformować o nich 

pasażerów. Zalecamy skontaktować się z naszym Call Center 24 godziny przed zaplanowanym 

lotem, aby dowiedzieć się o możliwych zmianach w rozkładach lotów. 

W przypadku zmiany w wykonywaniu przewozu, ELLINAIR dołoży wszelkich starań, aby 

poinformować pasażerów o danej zmianie lub odwołaniu, stosując się do wszystkich istotnych 

zasad prawnych i przepisów obowiązujących w każdym przypadku. 
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1.8 Zachowanie podczas lotu 

Pasażerowie muszą wiernie przestrzegać zaleceń wydawanych przez pilota oraz załogę 

samolotu oraz zachowywać się odpowiednio tak, aby a:) bezpieczeństwo innych pasażerów 

samolotu nie było narażone na ryzyko, b) nie utrudniać członkom załogi wykonywania ich 

obowiązków, c) inni pasażerowie i załoga nie ponieśli szkody i nie byli zmuszani do 

tolerowania nieodpowiedniego zachowania d) nie naruszać i nie łamać zasad bezpieczeństwa 

uregulowanych przez prawo i ustalonych przez przewoźnika lotniczego. 

Ze względów bezpieczeństwa, nie jest dozwolone używanie sprzętów elektronicznych, które 

mogą odbierać sygnały (laptopy, telefony komórkowe, tablety) podczas lotu, chyba, że są 

ustawione na "Tryb lotu". Jednak nawet przy tym trybie, ich użytkowanie jest dozwolone tylko 

podczas lotu, a nie podczas startu i lądowania. 

Spożywanie innego alkoholu niż ten podawany przez naszą firmę, a także palenie, jest zakazane 

podczas wszystkich lotów wykonanych przez ELLINAIR. 

 

1.9 Odpowiedzialność/Udzielanie informacji zgodnie z przepisami prawa 

W związku z odpowiedzialnością, stosuje się przepisy prawne obowiązujące w danym 

momencie, w połączeniu z Konwencją Montrealską. Poza przypadkami śmierci i obrażeń ciała, 

nawet w przypadku naruszenia zasadniczych postanowień umowy i niniejszego regulaminu, 

przewoźnik odpowiada za szkody spowodowane przez świadome lub rażące zaniedbanie. 

Przepisy Konwencji Montrealskiej i inne regulacje dotyczące odpowiedzialności, szczególnie 

te w Rozporządzenia (WE) 261/2004, są przestrzegane. 

Informacje udzielane są na mocy rozporządzenia (WE) 889/2002 

Odpowiedzialność przewoźnika w stosunku do pasażerów i ich bagażu 

Niniejsza informacja zawiera podsumowanie zasad dotyczących odpowiedzialności 

stosowanych przez przewoźników lotniczych należących do Wspólnoty wymaganych przez 

ustawodawstwo Wspólnoty i Konwencję Montrealską. 

Odszkodowanie w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała 
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Nie ma limitów finansowych ograniczających odpowiedzialność za uszkodzenia ciała lub 

spowodowanie śmierci.  W przypadku odszkodowań nie przekraczających 113,110 SDR 

(podobna kwota w walucie lokalnej) przewoźnik nie może kwestionować roszczeń o 

odszkodowanie. Powyżej tej kwoty, przewoźnik lotniczy może bronić się przed roszczeniami 

dowodząc, że nie dopuścił się zaniedbania lub nie zawinił w inny sposób.  

Płatności zaliczkowe 

Jeśli pasażer zginął lub został ranny, przewoźnik musi wypłacić zaliczkę, na pokrycie 

najpilniejszych potrzeb ekonomicznych, w ciągu 15 dni od ustalenia osoby uprawnionej do 

odszkodowania.  W przypadku śmierci zaliczka ta nie może być mniejsza niż 18,096 SDR 

(kwota w przeliczeniu na walutę lokalną). 

Spóźnienia pasażera  

W przypadku spóźnienia się pasażera, przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę, chyba 

że podjął wszelkie właściwe kroki w celu uniknięcia szkody lub nie było możliwe uniknąć tej 

szkody, czy też podjąć takich środków. Odpowiedzialność za opóźnienie pasażera jest 

ograniczona do 4,694 SDR (kwota w przeliczeniu na walutę lokalną). 

Opóźnienie dostarczenia bagażu 

W przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu, przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę, 

chyba że podjął wszelkie właściwe środki w celu uniknięcia szkody lub nie było możliwe 

uniknąć tej szkody, czy też podjąć takich środków.  Odpowiedzialność za opóźnienie w 

przewozie bagażu jest ograniczona do 1131 SDR (kwota w przeliczeniu na walutę lokalną). 

Zniszczenie, utrata lub uszkodzenie bagażu 

Przewoźnik jest odpowiedzialny za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie bagażu do 1131 SDR 

(kwota w przeliczeniu na walutę lokalną).  W przypadku bagażu odprawionego przewoźnik jest 

odpowiedzialny nawet jeżeli nie zawinił, chyba że bagaż był wadliwy.  W przypadku bagażu 

nieodprawionego, przewoźnik jest odpowiedzialny tylko wówczas, gdy został on uszkodzony 

z jego winy. 

Wyższe limity bagażu 
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Pasażer może skorzystać z podwyższonego limitu odpowiedzialności poprzez specjalne 

oświadczenie złożone najpóźniej w momencie odprawy i poprzez wniesienie dodatkowej 

opłaty. 

Skargi na bagaż 

Jeśli bagaż został uszkodzony, opóźniony, zagubiony lub zniszczony, pasażer musi jak 

najszybciej złożyć skargę w formie pisemnej na przewoźnika lotniczego .  W przypadku 

uszkodzenia bagażu odprawionego, pasażer musi złożyć pisemną skargę w ciągu siedmiu (7) 

dni, a w przypadku opóźnienia w ciągu dwudziestu jeden (21) dni, w obu przypadkach od dnia, 

w którym bagaż został przekazany do dyspozycji pasażera. 

Odpowiedzialność przewoźników zawierających umowę i faktycznych 

Jeżeli przewoźnik faktycznie wykonujący lot nie jest tym samym przewoźnikiem, z którym 

pasażer podpisał umowę, pasażer ma prawo złożyć reklamację lub wnieść roszczenie o 

odszkodowanie przeciwko jednemu przewoźnikowi lub drugiemu.  Jeśli nazwa lub kod 

przewoźnika lotniczego jest wskazana na bilecie, to ten przewoźnik jest przewoźnikiem z 

którym pasażer zawarł umowę. 

Termin wszczęcia postępowania 

Pasażer ma dwa (2) lata na wszczęcie postępowania sądowego z tytułu roszczeń 

odszkodowawczych liczone od daty przylotu samolotu lub od dnia, w którym powinien był 

przylecieć. 

Podstawa informacji 

Podstawą zasad opisanych powyżej jest Konwencja Montrealska z dnia 28 maja 1999 r., która 

jest realizowana we Wspólnocie rozporządzeniem (WE) nr 2027/97 (zmienionym przez 

rozporządzenie (WE) nr 889/2002 oraz ustawodawstwem krajowym Państw Członkowskich. 
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Ogłoszenie dotyczące tożsamości obsługującego przewoźnika lotniczego zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) 2111/2005 

Jak określono w artykule 11 rozporządzenia (WE) 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 14 grudnia 2005 r. dostawca usług przewozu lotniczego jest zobowiązany poinformować 

pasażerów o tożsamości obsługującego przewoźnika lotniczego. Jeżeli tożsamość przewoźnika 

lotniczego nie jest jeszcze znana w momencie rezerwacji, dostawca usług przewozu lotniczego 

jest zobowiązany zapewnić, że pasażer zostanie poinformowany o tożsamości obsługującego 

przewoźnika lotniczego, tak szybko, jak ta tożsamość zostanie ustalona. 

Porady dla pasażerów w międzynarodowym ruchu dotyczące ograniczenia odpowiedzialności   

Należy poinformować pasażerów, którzy podróżują lub zatrzymują się w kraju innym niż kraj 

pochodzenia, że postanowienia Konwencji Montrealskiej i Konwencji Warszawskiej może 

mieć zastosowanie do całej podróży, a także ich części całkowicie w kraju wyjazdu lub 

przeznaczenia. Dla pasażerów podróżujących do lub z lub zatrzymujących się w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki, Konwencja i specjalne umowy przewozu zawarte w stosownych 

taryfach zapewniają że odpowiedzialność przewoźników będących stronami tych specjalnych 

umów za śmierć lub uszkodzenia ciała pasażerów jest ograniczona w większości przypadków 

do udowodnionej wartości szkody i nie przekracza 75.000 USD za pasażera i że ta 

odpowiedzialność do takiego limitu nie zależy od zaniedbania ze strony przewoźnika. Dla 

pasażerów podróżujących z przewoźnikami, którzy nie są stronami takich specjalnych umów 

lub nie podróżujących do lub z lub zatrzymujących się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 

odpowiedzialność przewoźnika za śmierć lub uszkodzenie ciała pasażerów jest ograniczona w 

większości przypadków do około 10.000 lub 20 000 USD. 

Nazwy przewoźników będących stronami takich specjalnych umów dostępne są w kasach 

wszystkich tych przewoźników i mogą być rozpatrzone na życzenie. 

Dodatkowa ochrona zazwyczaj jest zapewniona przez zakup ubezpieczenia od prywatnej 

firmy.  Takie ubezpieczenie nie podlega ograniczeniom odpowiedzialności przewoźnika ani 

według Konwencji Warszawskiej ani żadnych specjalnych umów przewozu. Aby uzyskać 

więcej informacji, prosimy o kontakt z Państwa linią lotniczą lub przedstawicielem firmy 

ubezpieczeniowej. 
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Wyłączenie odpowiedzialności: Jest to zawiadomienie wymagane przez Polecenie 69-2-65 

wydane przez Ministerstwo Transportu Stanów Zjednoczonych. Nie odzwierciedla przepisów 

Konwencji Montrealskiej z 1999 r., która może odnosić się do Państwa podróży. Nie udziela 

się żadnej gwarancji co do prawdziwości jego zawartości. 

 

1.10 Różne terminy 

Ta witryna jest udostępniana użytkownikowi ("Użytkownik") pod warunkiem, że użytkownik 

akceptuje warunki i informacje zawarte na stronie internetowej bez rezerwacji. Od czasu 

dostępu i korzystania z witryny przez użytkownika, automatycznie uważa się, że Użytkownik 

scedował uprawnienia - zgodnie z prawem nr 2472/97 - do użytku, przetwarzania i 

przekazywania informacji osobowych, które dotyczą go lub jej w Grecji i za granicą i które są 

przechowywane przez firmę, jak również zgodził się ze wszystkimi warunkami i informacjami, 

jak określono poniżej.  

ELLINAIR zastrzega sobie prawo do swobodnej zmiany lub poprawy warunków transakcji 

określonych w niniejszym dokumencie gdy uzna to za niezbędne. W przypadku zmiany 

warunków, w celu terminowego powiadomienia użytkowników przeprowadzających 

transakcje za pośrednictwem strony internetowej użytkownika, ELLINAIR zobowiązuje się 

bezpośrednio powiadomić o nowych warunkach i upublicznić te zmiany na tej stronie. W 

każdym przypadku wyjaśnia się, że zmian nie stosuje się do zawartej umowy (czyli zawartej 

przed zmiana warunków). Zawieranie umów się za pośrednictwem e-sklepu są sporządzane w 

języku greckim. 

Transakcje finansowe  

Dokonując rezerwacji za pośrednictwem systemu rezerwacji online, klient oświadcza, że ma 

co najmniej 18 lat i ma pełną zdolność prawną do zawierania umów i że zobowiązuje się 

przestrzegać warunków określonych w umowie. Zabranie się dokonywania fałszywych 

rezerwacji i zawierania umów niezgodnych z powyższym. Użytkownik zobowiązuje się do 

przestrzegania zasad i warunków dotyczących zawierania umów i sprzedaży określonych w 

niniejszej umowie lub przez dostawców, których użytkownik wybrał do przeprowadzenia 
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transakcji, w tym, np. do terminowego uiszczenia płatności wszystkich należnych kwot i 

przestrzegania wszystkich zasad, które regulują dostępność taryf, produktów i usług.  

Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszystkie opłaty, cła, podatki i składki, 

wynikające z użycia tej strony. Wezwanie osób trzecich (w tym niezdolnych to 

przeprowadzania transakcji lub z ograniczoną zdolnością do przeprowadzania transakcji 

prawnych) do przestrzegania tych warunków przy użyciu danych "postrzeganego 

użytkownika", czyli osoby której dane są wprowadzane w celu dokonania rezerwacji z 

ELLINAIR i zawarcia umowy z ELLINAIR, nie zwalnia ich w żadnym przypadku od 

odpowiedzialności wynikających z umów zawartych na ich nazwisko i zobowiązań podjętych 

w odniesieniu do tych transakcji. 

Przekazane informacje i Produkty 

ELLINAIR zobowiązuje się udzielać dokładnych, prawdziwych i kompletnych informacji w 

sklepie internetowym w odniesieniu do tożsamości ELLINAIR i transakcji zawieranych 

poprzez naszą stronę internetową. ELLINAIR nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe 

wprowadzenie danych elektronicznych w dobrej wierze i ma prawo do ich poprawiania, jeżeli 

takowe zauważy. 

Ograniczenie odpowiedzialności 

W zakresie transakcji dokonanych w sklepie internetowym, ELLINAIR nie ponosi w żadnym 

stopniu ani  odpowiedzialności cywilnej, ani karnej i nie jest zobowiązany do zapłaty 

odszkodowania za szkody lub straty poniesione w wyniku użytkowania lub nieumiejętnego 

korzystania z danych umieszczonych na stronie internetowej. Ograniczenie odpowiedzialności 

ELLINAIR odnośnie tych pojęć dotyczy również sytuacji gdy pracownik firmy lub inny 

fizyczny reprezentant linii ELLINAIR został powiadomiony o możliwości wystąpienia szkody. 

Prawa własności intelektualnej 

Zawartość sklepu internetowego, w tym znaki, loga, zdjęcia, grafiki, fotografie, plany, teksty, 

itp., stanowią własność intelektualną ELLINAIR i są chronione przez odpowiednie przepisy 

prawa greckiego, prawo europejskie i międzynarodowe konwencje. Dotyczy to także własności 

intelektualnych osób trzecich, na które ELLINAIR uzyskał licencję do wyłącznego użytku dla 

własnych potrzeb i funkcjonowania sklepu internetowego. Kopiowanie, przeniesienie lub 
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plagiat na podstawie tej zawartości lub wprowadzania w błąd opinii publicznej dotyczące 

rzeczywistego dostawcy sklepu internetowego jest zabronione. Reprodukcja, przedruk, 

pobieranie, rozpowszechnianie, obrót lub transmisja lub jakiekolwiek inne użycie zawartości 

w jakikolwiek inny sposób lub za pomocą innych środków dla celów komercyjnych lub innych 

jest dozwolony tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody ELLINAIR lub innego 

właściciela praw autorskich. Nazwy, zdjęcia, logo i oznaczenia przedstawione na stronie i 

służące do jej opisu ze znakiem towarowym ELLINAIR i innymi znakami towarowymi firm 

trzecich określonych i przedstawionych na stronie internetowej lub produktów i usług 

ELLINAIR lub stron trzecich stanowią własność ELLINAIR lub tych osób trzecich i są 

chronione odpowiednim prawem dotyczącym znaków towarowych. Ich wykorzystanie w 

sklepie internetowym nie stanowią licencji lub prawa do użytkowania ich przez osoby trzecie.  

Linki na tej stronie 

Linki zawarte na tej stronie prowadzą do stron ELLINAIR lub stron internetowych 

obsługiwanych przez osoby trzecie. Powiązane strony internetowe nie są kontrolowane przez 

ELLINAIR i ELLINAIR nie ponosi żadnej odpowiedzialności co do zawartości takiej strony 

internetowej lub linku podanego na pokrewnej stronie lub do wszelkich zmian lub aktualizacji 

wprowadzanych na tych stronach internetowych. ELLINAIR nie jest odpowiedzialny za 

transmisje online lub inne formy transmisji upowszechniane na powiązanych stronach www. 

ELLINAIR udostępnia te linki na swojej stronie internetowej tylko w celu ułatwienia nawigacji 

po sklepie internetowym; skorzystanie z nich nie jest obowiązkowe i fakt, że znajdują się one 

w sklepie internetowym oznacza, że ELLINAIR popiera lub akceptuje ich zawartość. 

Uwaga: Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dokonanie rezerwacji przy użyciu 

nieprawdziwych informacji ponieważ system nie jest w stanie sprawdzić, czy wprowadzone 

elektroniczne dane, które wymagają wpisu, są prawidłowe. Zaleca się kontakt z właściwym 

pracownikiem ELLINAIR w celu poprawny wpisanych informacji i z właściwymi władzami, 

aby uzyskać ważne i wymagane dokumenty podróży. W każdym przypadku, zbyt późne 

poinformowanie o błędach nie daje prawa do anulowania rezerwacji - zakupu. 

Unieważnienie jednego lub więcej z powyższych warunków nie unieważnia pozostałych 

warunków, które pozostają w mocy.   
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2. Zasady taryfowe  

Zasady taryfowe klasy Y,M: 

 Bilet zwrotny jest dozwolony do momentu wyjazdu. W przypadku, gdy pasażer nie 

dotrze na lotnisko (niestawienie się) będzie musiał ponieść opłatę w wysokości 50,00 

EUR, 65,00 USD. 

 Bilety można zmienić bez ponoszenia dodatkowych opłat w dowolnym momencie w tej 

samej klasie rezerwacji, jeśli są dostępne. 

 W przypadku zmiany po wyższej taryfie, pobiera się różnicę między obiema taryfami. 

 Wszystkie opłaty dotyczą pojedynczego lot i jednego pasażera. 

 Zmiana rezerwacji i reedycja musi nastąpić w ciągu 4 godzin po dokonaniu nowej 

rezerwacji. 

 Taryfy dla dziecka wynoszą 75% ceny dla dzieci, które odbywają podróż w 

towarzystwie dorosłych lub 100% taryfy dla dzieci bez opieki w wieku 5-12 lat. 

 Taryfy dla niemowląt wynoszą 10% taryfy dla niemowląt w wieku od 0 do 2 lat bez 

miejsca i gdy towarzyszy osoba dorosła lub 75% taryfy dla niemowląt z miejscem. 

Zasady taryfowe klasy K, B, L, Q, X, V:  

 Zwroty nie są dozwolone. Zwrot dotyczy tylko podatków i opłat lotniskowych. W 

przypadku, gdy pasażer nie stawi się na lotnisku, opłata nie podlega zwrotowi. Tylko 

kwota odpowiadająca wysokości podatków i opłat lotniskowych jest refundowana. 

Dodatkowo, nakładana jest też opłata w wysokości 40,00 EUR / 50,00 USD. 

 Bilety mogą być zmieniane za dodatkową opłatą w wysokości 55,00 EUR / 70.00 USD 

dla lotów międzynarodowych i opłata w wysokości 35,00 EUR / 45.00 USD dla lotów 

krajowych, w każdej chwili w tej samej klasie. Jeśli nie ma miejsc dostępnych w tej 

samej klasie, naliczana jest różnica między najwyższą dostępną taryfą plus opłata w 

wysokości 55,00 EUR / 70.00 USD dla lotów międzynarodowych i opłata w wysokości 

35,00 EUR / 45,00 USD dla lotów krajowych. W tym przypadku wartość początkowej 

taryfy nie podlega zwrotowi. 

 Wszystkie opłaty dotyczą pojedynczego lot i jednego pasażera. 
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 Zmiana rezerwacji i reedycja musi nastąpić w ciągu 4 godzin po dokonaniu nowej 

rezerwacji. 

 Taryfy za dziecko wynoszą 75% dla dzieci, którym towarzyszą dorośli lub 100% taryfy 

dla dzieci bez opieki w wieku 5-12 lat. 

 Taryfy dla niemowląt wynoszą 10% taryfy dla niemowląt w wieku od 0 do 2 bez 

miejsca, którym towarzyszy osoba dorosła lub 75% taryfy dla niemowląt z miejscem. 

Zasady taryfowe klasy W,S,T,U,P,E:  

 Zwroty nie są dozwolone. Zwrot dotyczy tylko podatków i opłat lotniskowych. W 

przypadku, gdy pasażer nie stawi się na lotnisku, opłata nie podlega zwrotowi. Tylko 

kwota odpowiadająca wysokości podatków i opłat lotniskowych jest refundowana. 

Dodatkowo, nakładana jest też opłata w wysokości 40,00 EUR / 50,00 USD. 

 Bilety mogą być zmieniane za dodatkową opłatą w wysokości 55,00 EUR / 70.00 USD 

dla lotów międzynarodowych i opłatą w wysokości 35,00 EUR / 45.00 USD dla lotów 

krajowych, w każdej chwili w tej samej klasie. Jeśli nie ma miejsc dostępnych w tej 

samej klasie, nalicza się różnicę między najwyższą dostępną taryfą plus opłatę w 

wysokości 55,00 EUR / 70.00 USD dla lotów międzynarodowych i opłatę w wysokości 

35,00 EUR / 45.00 USD dla lotów krajowych. W tym przypadku wartość początkowej 

taryfy nie podlega zwrotowi. 

 Wszystkie opłaty dotyczą pojedynczego lot i jednego pasażera. 

 Zmiana rezerwacji i reedycja musi nastąpić w ciągu 4 godzin po dokonaniu nowej 

rezerwacji. 

 Taryfy dla dziecka wynoszą 100% dla dzieci w towarzystwie dorosłych lub 100% taryfy 

dla dzieci bez opieki w wieku 5-12 lay. 

 Taryfy dla niemowląt wynoszą 10% dla niemowląt w wieku od 0 do 2 bez miejsca i w 

towarzystwie dorosłych lub 100% taryfy dla niemowląt z miejscem. 

 Wydanie/anulowanie biletu w tym samym dniu (nieważny bilet) jest niedozwolone. 

Ogólne zasady taryfowe:  

a. Bilet stanowi umowę między liniami lotnicze i pasażerem i nie może zostać 

przeniesiony na inną osobę. 
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      W przypadku zmiany nazwiska, pobiera się kwotę w wysokości 20,00 EUR/ 15,00 

USD, a zmiana jest dozwolona wyłącznie w następujących przypadkach: 

a) Błędny wpis nazwiska lub imienia podczas ich transliteracji przy użyciu 

znaków alfabetu łacińskiego. 

b) Pasażer z dwoma nazwiskami kiedy na bilecie wymieniono tylko jedno. 

c) Rezerwacje dokonane przez małżonków, którzy mają różne nazwiska. 

d) Pomylenie imienia z nazwiskiem. 

b. Przekierowanie nie jest dozwolone. 

      Przekierowanie jest dozwolone do miejsca docelowego, które dotyczy tego samego 

kraju i może pociągać za sobą dodatkowe opłaty (zgodnie z przepisami każdy klasy 

rezerwacyjnej), a także zapłatę podatków i opłat lotniskowych. 

c. Kombinacje taryf są dozwolone i stosuje się wtedy przepisy dotyczące każdej taryfy. 

d. Bilet otwarty jest niedozwolony 

e. Obniżenie taryfy nie jest dozwolone. 

f. Dowody osobiste i paszporty, które mają wizy (jeżeli wymagane) są uważane za 

dokumenty podróży. Pasażerowie są zobowiązani do zapoznania się z przepisami 

dotyczącymi przekraczania granicy w obcym kraju. 

g. Zmiany biletu, zwrot wartości biletu i wystawiania/anulowanie biletu w tym samym 

dniu (nieważny bilet) nie jest dozwolone w przypadku nieprawidłowych lub 

niewystarczających dokumentów podróży, takich jak nieważny paszport, brak wizy, a 

w przypadku odmowy przekroczenia granicy przez władze lokalne. 

h. W przypadku, gdy pasażer nie stawi się na lotnisku, wydanie/anulowanie biletu na ten 

sam dzień (nieważny bilet) jest niedozwolone. 
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3. Nasza flota 

BAE RJ85 

Kluczowym priorytetem dla linii Ellinair jest bezpieczeństwo transportu pasażerów. Firma 

poczyniła rozległe inwestycje w tym celu na zakup najnowocześniejszych systemów kontroli 

oraz pomocy technicznej. Doświadczony personel, który jest systematycznie szkolony, 

dokonuje codziennej konserwacji samolotów w porcie lotniczym Saloniki-Macedonia.  

W chwili obecnej, flota Ellinair składa się z dwóch (2) samolotów BAe RJ-85-type, o 

następujących parametrach:  

 PŁATOWIEC 

Producent samolotów: BAE SYSTEMS 

Model samolotu: AVRO 146-RJ85 

Numer seryjny producenta: E2305 & E2296 

Rejestracja statku powietrznego: SX-EMI & SX - EMS  

 MAKSYMALNA LICZBA PASAŻERÓW 

Liczba miejsc: 96 (Klasa ekonomiczna) 

Wysokość siedzenia: 78,74 cm 

 

BOEING 737-300 

Ellinair działa (poprzez umowy z ACMI) na dwóch (2) samolotach marki Boeing 737-300. 

 PŁATOWIEC 

Producent samolotów: Boeing  

Model samolotu: Boeing 737-300 

Numer seryjny producenta: 24492 & 24365  

Rejestracja statku powietrznego: LY-GGC & LY-LGC 

 MAKSYMALNA LICZBA PASAŻERÓW 

Liczba miejsc: 148 (Klasa ekonomiczna) 

Wysokość siedzenia: 78,74 cm 
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AIRBUS 319 

 PŁATOWIEC 

Producent samolotów: Airbus  

Model samolotu: A319 

Rejestracja statku powietrznego: SX-EMB 

 

 MAKSYMALNA LICZBA PASAŻERÓW 

Liczba miejsc: 144  

Wysokość siedzenia: 78,74 cm/76,2 cm 

 

4. Dokumenty podróży 

Podróż z ELLINAIR nie jest możliwa bez odpowiednich dokumentów podróży, które należy 

okazać na żądanie.                                 

Dla lotów krajowych lub do krajów Unii Europejskiej 

 Konieczny jest nowy typ dowodu tożsamości (w alfabecie łacińskim) lub ważny 

paszport. 

 Jeśli jesteś posiadaczem paszportu spoza Europy, wymagana jest tez wiza-zezwolenie 

na pobyt. 

Dla lotów międzynarodowych do krajów spoza Unii Europejskiej 

 Konieczny jest paszport.  

 Wiza / zezwolenie na pobyt, gdy są potrzebne. 

Jeśli chodzi o kraje takie jak Szwajcaria, Turcja, Gruzja i Macedonia uznają one dowód 

tożsamości nowego typu (w alfabecie łacińskim) bez paszportu lub wizy. 

Dla niemowląt i dzieci do 12 lat 
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 Dla lotów krajowych konieczny jest paszport lub świadectwo zdrowia lub akt urodzenia 

(ze zdjęciem i pieczątką organizacji publicznej). Dla lotów międzynarodowych 

konieczny jest paszport. 

 

5. Małoletni bez osoby towarzyszącej 

Usługa dla nieletnich bez osób towarzyszących udostępniana jest dla dzieci od 5-12 lat co 

pozwala im podróżować bezpiecznie kiedy nie towarzyszą im 

rodzice/opiekunowie.                           

Dzieci w wieku od 5 do 12 lat 

 Dzieci mają możliwość być eskortowane przez członków zespołu wsparcia podczas 

lotu. Nawet jeżeli nie towarzyszą im rodzice/opiekunowie, dzieci mogą wtedy 

podróżować bezpiecznie. 

 Rezerwacji na usługi dla nieletnich podróżujących bez osób towarzyszących należy 

dokonać poprzez nasze call center pod numerem: 801 100 81 82 (bezpłatnie z telefonu 

stacjonarnego w Grecji) lub + 30 2311 22 47 00 (z telefonu komórkowego i dla połączeń 

międzynarodowych). W ten sposób można nas poinformować, że dziecko będzie 

podróżować bez opieki. 

 Należy podać nazwisko, adres i telefon opiekuna, który odda dziecko pod opiekę 

personelu naziemnego w hali odlotów lotniska, wymagane są też dane osoby 

upoważnionej do odebrania dziecka z hali przylotów. 

* Dla dzieci w wieku od 12-16 roku życia, którzy podróżują bez opieki jest także możliwość 

uzyskania tej samej usługi. Za dany wniosek rodzica/opiekuna pobierana jest opłata. 

* Za opiekuna uznaje się osobę, która ukończyła 18 lat, chyba że jest jego rodzicem. W innych 

przypadkach, dziecko będzie rozpoznawane jako małoletni bez opieki 

Podczas procedury wydania należy upewnić się, że wszystkie wymagane dokumenty podróży 

są zorganizowane.  

Dziecko musi posiadać: 
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 Bilet 

 Dowód osobisty ze zdjęciem/paszport 

 Na lotnisku odlotów należy wypełnić specjalny dokument o nazwie "UM Declaration 

Form" (Formularz dotyczący małoletnich bez opieki), który zawiera dane osobowe 

dziecka, opiekuna/rodzica, który odda i odbierze małoletniego oraz informacje o 

podróży. 

 Opiekun musi okazać dowód tożsamości opiekuna nie tylko przy oddawaniu 

nieletniego, ale także przy odbiorze. 

Podczas podróży małoletni bez opieki są pod nadzorem personelu pokładowego, którzy są 

odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo aż do ich wydania w miejscu przeznaczenia. 

Opłaty dotyczące małoletnich bez opieki 

 35 € za osobę dla lotów międzynarodowych 

 10 € za osobę dla lotów krajowych 

*Opłata jest pobierana tylko raz, nawet jeśli więcej niż dwóch braci lub sióstr leci razem liniami 

Ellinair.  

 

 

6. Podróż z niemowlęciem 

Niemowlętom powinna towarzyszyć osoba dorosła podczas wszystkich lotów Ellinair.                  

Dzieci do 2 lat są uważane jako niemowlęta i stosuje się następujące warunki przy ich 

przewozie: 

 Dziecko powinno być poniżej wieku dwóch lat, aż do zakończenia podróży. 

 Jeśli niemowlę osiągnie wiek dwóch lat w ciągu danego loty, należy wystawić 

oddzielnego bilet dla niego jako dziecka. 

 Podczas transportu, niemowlętom zawsze powinny towarzyszyć dorośli powyżej 

osiemnastego roku życia, chyba że są one ich rodzicami. 

 Dla podróży lotniczych w Grecji, warunkiem jest przedstawienie karty zdrowia 

niemowlęcia (ze zdjęciem) lub akt urodzenia (ze zdjęciem). 
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 Pasażer może podróżować z dwoma niemowlętami pod warunkiem, że bilet na podróż 

powrotną został zapłacony u stewardessy naszej firmy. To samo dotyczy bliźniaków. 

 Niedozwolony jest przewóz niemowląt do 7 dni, chyba że jest to konieczne ze 

względów medycznych i jest to potwierdzone przez odpowiednie dokumenty 

medyczne. 

 Niemowlęta (do lat 2) płacą 10% taryfy za dorosłych, którzy im towarzyszą. 

Miejsce dla niemowląt  

 Dzieci nie zajmują własnego miejsca w kabinie. 

 Podczas startu i lądowania oraz podczas turbulencji niemowlęta powinny siedzieć na 

kolanach osoby towarzyszącej, zapięte specjalnym pasem dla niemowląt, który jest 

podłączony do pasów bezpieczeństwa dla dorosłych. 

 Dla Państwa wygody, można zarezerwować dwa miejsca podczas transportu 

niemowlęcia, ale podczas podczas startu, lądowania i turbulencji, niemowlę przypina 

się zgodnie z opisem powyżej.  

 Liczbę niemowląt, które mogą być na pokładzie zależy liczby masek tlenowych i pasów 

dla niemowląt w samolocie.                                                                          

Siedzenia dla niemowląt (fotelik samochodowy) 

 Jeśli chcesz, żeby niemowlę podróżowało w foteliku samochodowym, należy 

zarezerwować normalne miejsce dla pasażera płacąc odpowiednie taryfy dla dzieci. 

 Składaną spacerówkę dla niemowlaka można przewozić w luku bagażowym (nie w 

kabinie) bezpłatnie. 

 Wózek można oddać przy odprawie wraz z bagażami, lub jeśli chcą Państwo dalej go 

używać, można go odprawić zanim wsiądzie się na pokład, przy schodach samolotu. 

Fotelik samochodowy dla niemowląt powinien zawierać jedno z następujących oznaczeń:  

1. System bezpieczeństwa mocujący dziecko powinien być zgodny ze wszystkimi 

obowiązującymi normami bezpieczeństwa FAA i JAA, jak również normami FMVSS.  

2. System mocowania powinien posiadać licencję do użytku w samochodach i samolotach i 

być zgodny ze wszystkimi obowiązującymi normami bezpieczeństwa FAA i JAA lub / i 

standardami FMVSS. 
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Ponadto, foteliki dla niemowląt powinny być używane w pustych miejscach samolotu i nie 

mogą być niesione przez osobę towarzyszącą. Powinny one pozostać umocowane do miejsca 

podczas trwania podróży, chyba że są przewożone jako torba podręczna. 

Foteliki dla niemowląt nie mogą być umieszczone:  

   - na miejscach przy przejściu 

   -W rzędzie prowadzącym do wyjścia awaryjnego 

   -W rzędzie znajdującym się bezpośrednio przed lub za rzędem siedzeń, które prowadzi do    

     wyjścia awaryjnego. 

 

Dodatkowo fotelik samochodowy dla niemowląt powinien być zapięty przed odlotem i 

powinien pozostać przypięty do przyjazdu i może być używany dla niemowląt i dzieci do 12 

roku życia, tak długo, dopóki dziecko nie przekracza 27 kg. 

Powierzchnia siedzenia nie powinna przekraczać 40 cm x 40 cm, aby można je było dopasować 

do miejsc pasażerów w kabinie. Fotelik powinien mieć pasy na ramiona (dwupunktowe pasy 

bezpieczeństwa) niemowlęcia.  

Fotelik powinien pozwalać na podłączenie do pasów bezpieczeństwa siedzenia kabiny, jak 

również zapobiec przechylaniu się przedniego siedzenia. 

 

7. Bagaż i bagaż podręczny 

Ellinair stosuje politykę dotyczącą bagażu stosowaną przez wszystkie linie lotnicze i dla 

wszystkich kategorii taryf – klas rezerwacyjnych, umożliwiając bezpłatny przewóz bagażu nie 

nieprzekraczającego 20kg i torby podręcznej do 5kg lub 8kg, w zależności od typu samolotu. 

Bagaż podręczny: 

 Przewóz torby nie przekrzaczającej 5kg dla samolotów typu RJ i 8kg  dla samolotów 

Airbus jest bezpłatny (na wszystkie kategorie biletów – klasy rezerwacji). 

 Dopuszczalne wymiary bagażu podręcznego to 55 x 40 x 20 cm. 

 Torebka lub laptop / tablet, które nie są uwzględniane w bagażu podręcznym, są 

bezpłatne. 
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 Pasażer może przewozić w podręcznym bagażu płyny w pojemnikach nie większych 

niż 100 ml na opakowanie, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem. 

Konkretne opakowania powinny zmieścić się w przezroczystą zamykaną torbę z tworzywa 

sztucznego, o maksymalnej pojemności 1 litra. Każdy pasażer może posiadać tylko jedną torbę, 

która musi być opieczętowana i dostarczona oddzielnie do odprawy bagażowej. 

To ograniczenie jest zapisane w Rozporządzeniu Europejskim i stosuje się je do wszystkich 

produktów w postaci płynnej (wody, napojów, perfum, szamponów, kremów, past, kleju, 

płynów do soczewek, aerozoli, past do zębów itp.). 

Można też przewozić produkty farmaceutycznych i odżywcze w postaci płynnej, niezbędne 

pasażerowi w czasie lotu w bagażu podręcznym. Pasażer może zostać poproszony o 

udowodnienie niezbędności tych produktów do podróży. 

Ponadto można przewozić produkty zakupione w sklepach bezcłowych. Produkty powinny być 

umieszczone w specjalnie zaklejonej torbie, które są dostępne w konkretnych sklepach i która 

nie może być otwierana przed odprawą bagażową, inaczej jej zawartość może zostać 

skonfiskowana podczas kontroli. 

Pracownicy ochrony mają prawo zażądać pozbycia się produktów w postaci płynnej, jeżeli nie 

są zgodne z warunkami nowe go Rozporządzenie Europejskiego. Te elementy będą uważane 

za niezdatne do użycia i w związku z tym zostaną poddane recyklingowi. 

Bagaż: 

 Bezpłatny przewóz bagażu do 20kg (na wszystkie kategorie biletów – klasy 

rezerwacji). 

 Tylko dla międzynarodowych lotów (do Moskwy, Kijowa, Rostowa, Mineralnych 

Wód) i dla samolotów typu RJ pomiędzy 9/12 - 31/3 dozwolony jest przewóz bagażu 

do 15 kg 

 Nie ma ograniczenia wymiarów bagażu. 

 Dla niemowląt limit dopuszczalnego bagażu to 0 kg. Żywność dla niemowląt uznana za 

konieczną nie jest objęta kontrolą bagażu. 

Odprawiany bagaż może zawierać niezbędne przedmioty osobiste. 
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Niemniej jednak przedmioty łatwo tłukące się, dokumenty podróży lub biznesowe, 

farmaceutyczne, biżuteria i cenne przedmioty, komputery i inne urządzeń, pieniądze, umowy i 

aktywa nie są dozwolone. Wyżej wymienione elementy muszą być przewożone przez Państwa 

osobiście w bagażu podręcznym ponieważ w razie utraty, przewoźnik nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności. 

W przypadku, gdy chcą Państwo przewieźć w bagażu delikatne przedmioty lub inne obiekty 

nie traktowane jako bagaż, należy to zgłosić podczas kontroli i podpisać odpowiedni formularz 

(Formularz ograniczonej odpowiedzialności), który ceduje odpowiedzialność za przewóz na 

Państwa. 

W przypadku rozpoznania wyżej wymienionych przedmiotów są one konfiskowane na 

lotnisku, a linia lotnicza nie ponosi odpowiedzialności za dostarczanie ich do pasażerów, ani za 

kompensacje w przypadku utraty. Przewóz takich przedmiotów jest dozwolone tylko w bagażu 

dostarczonym w momencie odprawy. 

Pasażer może przewozić żywność, prawidłowo zapakowaną w drewnianych pudełkach 

pokrytych materiałem absorbującym w celu uniknięcia ewentualnych wycieków. Ponadto 

należy wziąć pod uwagę obecne ograniczenia w różnych krajach dotyczące importu żywności. 

Opłaty za nadbagaż: 

 2 € / 1 kg dla lotów krajowych  

 5 € / 1 kg dla lotów międzynarodowych  

* Waga każdego bagażu (wraz z nadwagą za którą pasażer musi dopłacić) nie powinna 

przekraczać 32 kg 

 

8. Odprawa 

Ellinair ma wprowadzić internetową odprawę. Jak tylko ta usługa zostanie udostępniona, 

odprawa będzie przebiegała w sposób określony poniżej:  

  

Odprawa dla wszystkich lotów Ellinair odbywa się na lotnisku bez dodatkowych opłat. 
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Odprawa dla każdego lotu otwierana jest 2 godziny przed i jest dostępna do 40 minut przed 

planową godziną odlotu. 

Okazanie biletu nie jest konieczne.  

Aby zakończyć procedurę odprawy, należy dostarczyć dowód tożsamości lub paszport. 

Opcjonalnie można mieć ze sobą wydrukowany bilet elektroniczny.  

Minimalny czas połączenia dla stacji pośrednich: 

 min 45 * z kraju do zagranicy  

 min 1 godzina * z kraju do zagranicy  

 1 godzina* z zagranicy do kraju 

 1 godzina* z zagranicy do kraju  

 * Powyższe czasy połączeń nie są stosowane dla opóźnionych lotów. 

 

9. Ciąża 

W czasie ciąży można podróżować z Ellinair zgodnie z zaleceniami wymienymi poniżej: 

Podróż w ciąży  

Zasady i wymagane dokumenty zależą od tygodnia ciąży:  

 Jeżeli jesteś w 0-26 tygodniu ciąży, można podróżować bez zgody lekarza. 

 Jeżeli jesteś w 27-32 tygodniu ciąży, można podróżować za zgodą lekarza. 

 Jeśli jesteś w 33 tygodniu ciąży i więcej, podróż nie jest dozwolona. 

W przypadku dostarczenia zgody lekarza, musi ona wyraźnie wskazywać na tydzień ciąży i 

musi wyraźnie określać, że pasażer w ciąży może podróżować drogą lotniczą.  
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10. Specjalna pomoc 

Personel Ellinair oferuje specjalną pomocy przed i podczas lotu, aby pomóc i służyć osobom o 

specjalnych potrzebach. 

Wózki inwalidzkie  

 Wózek inwalidzki jest przewożony bezpłatnie. 

 Jeśli potrzebujesz do przewozu wózka inwalidzkiego do odjazdu lub przyjazdu lub 

innego rodzaju pomocy, należy wspomnieć o tym w momencie dokonywania rezerwacji 

biletu lub skontaktować się z nami pod numerami: 801 100 81 82 (bezpłatna infolinia 

klienta) lub + 30 2311 22 47 00 (z telefonu komórkowego lub dla połączeń 

międzynarodowych). 

 W przypadku podróży we wczesnym okresie pooperacyjnym, pasażer powinien mieć 

lekarskie zezwolenie od lekarza. 

Pasażerowie niedowidzący lub niedosłyszący  

 Świadczymy pomoc pasażerom niedowidzącym lub niedosłyszącym. Takim pasażerom 

może towarzyszyć pies przewodnik. Usługa ta jest bezpłatna i należy o niej wspomnieć 

przy rezerwacji biletu. 

Dodatkowy tlenu podczas lotu 

 Jeśli potrzebny jest tlen podczas lotu, należy dostarczyć wypełniony podpisany 

formularz medyczny MEDIF . 

 Pasażerowie, którzy wymagają organu medycznego 

 Pasażerowie, którzy proszą o organ medyczny (na przykład we wczesnym okresie 

pooperacyjnym), muszą dostarczyć specjalny dokument Ellinair wypełniony i 

podpisany przez lekarza. 

Osoby o szczególnych potrzebach 

 W każdym innym przypadku, jako pasażer o szczególnych potrzebach, prosimy o 

odpowiednią informację przy dokonywaniu rezerwacji biletu lub o kontakt z nami: 801 

http://en.ellinair.com/userfiles/files/article/ELLINAIR/MEDIF/gaseous_oxygen_MEDIFD.pdf
http://en.ellinair.com/userfiles/files/article/ELLINAIR/MEDIF/medical_clearence_MEDIFD_en.pdf
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100 81 82 (bezpłatna infolinia klienta) lub + 30 2311 22 47 00 (z telefonu komórkowego 

lub dla połączeń spoza Grecji) co umożliwi nam zapewnienie wszystkich odpowiednich 

usług lotniczych bezpiecznie i komfortowo w naszych samolotach. Zależnie od sytuacji, 

może być konieczne dostarczenie wypełnionego i podpisanego specjalnego dokumentu 

Ellinair. 

 ***Prosimy pasażerów ze specjalnymi potrzebami o przybycie do miejsca odpraw 

przynajmniej jedną godzinę przed odjazdem. 

 

11. Podróżowanie ze zwierzętami 

Pasażerowie mogą podróżować ze zwierzętami podczas wszystkich lotów Ellinair zawsze 

zgodnie z regułami transportu oraz wraz z wymaganymi dokumentami, jak wskazano poniżej: 

Jeśli chcą Państwo podróżować ze zwierzakiem, należy  o tym poinformować naszych 

pracowników przy dokonywaniu rezerwacji biletu. 

Jeśli rezerwują Państwo bilet przez Internet, należy skontaktować się z działem rezerwacji, aby 

poinformować o transporcie zwierzęcia.  

 Telefon: 801 100 81 82 (bezpłatnie z telefonu stacjonarnego w Grecji) lub + 30 2311 

22 47 00 (z komórki i dla połączeń międzynarodowych. 

 Online: e-mail na customer.service@ellinair.com podając nazwisko pasażera, numer 

biletu i waga zwierzęcia w kg. 

W każdym locie dozwolony jest przewóz nie więcej niż dwóch zwierząt. Można sprawdzić 

dostępność przed ukończeniem zakupu bilet kontaktując się z naszym call center. 

Transport zwierząt domowych w kabinie jest dozwolony tylko w specjalnych nosidłach.  

 Wymiary takiego nosidła nie powinny przekraczać 55cm długości x 40 cm wysokości 

x 20 cm szerokość. 

 Masa całkowita (zwierzęcia i nosidła) nie powinna przekraczać 8 kg. 

 Dozwolone zwierzęta domowe: Pies, kot.  

 Dozwolony jest transport jednego zwierzaka na jednego pasażera. 

http://en.ellinair.com/userfiles/files/article/ELLINAIR/MEDIF/spesial_assistance_MEDIFD_en.pdf
http://en.ellinair.com/userfiles/files/article/ELLINAIR/MEDIF/spesial_assistance_MEDIFD_en.pdf
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W przypadku, gdy chcą Państwo przewieźć więcej niż jedno zwierzę, jest to dozwolone gdy 

oba zwierzęta będą umieszczone w jednym nośniku i są zaznajomione ze sobą. Zwierzęta, 

których waga przekracza 8 kg muszą być przewożone wraz z ładunkiem i tylko w specjalnej 

skrzyni zrobionej a twardego materiału. Osobom niedowidzące i niedosłyszące może 

towarzyszyć wyszkolony pies przewodnik, bezpłatnie, kiedy odpowiednia informacja zostanie 

przekazana podczas rezerwacji biletu.  

 Wymagane dokumenty 

 Książeczka zdrowia zwierzaka 

 Elektroniczny microchip - tożsamość 

 Waży paszport europejski dla zwierząt dla międzynarodowych lotów 

 Dokument zaświadczający ostatnie szczepienie przeciwko wściekliźnie 

Koszty transportu zwierząt 

 2 euro/kg za loty krajowe 

 5 € / kg dla lotów międzynarodowych 

* Całkowita waga, zwierzę + nosidło. 

 Przywóz i transport zwierząt domowych na terytorium Europejskich Państw Członkowskich 

jest gwarantowany przez dokumentację świadectw weterynaryjnych Unii Europejskiej. Aby 

uzyskać więcej informacji, prosimy kliknąć na poniższy link 

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pet-regulation_20141229_en.htm 

Zarys 

Formularz świadectwa weterynaryjnego Unii Europejskiej został zmieniony ponieważ wzięto 

pod uwagę konieczność potwierdzenia rodzaju transportu (komercyjny lub inny), dla 

pasażerów przewożących więcej niż 5 psów. Ponadto odnośnie szczepienia przeciwko 

wściekliźnie, istniejące warunki zostały uzupełnione w sekcji odnoszącej się do szczeniąt, które 

mają mniej niż 12 tygodni. Nowe rozporządzenie zabrania szczepienia zwierząt, które mają 

mniej niż 12 tygodni. Dokument główny, który reguluje obecny transport psów (i kotów) na 

terytorium Unii Europejskiej to rozporządzenie nr 576/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE z dnia 12 czerwca 2013 roku. 
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1. Zakończenie formalności dotyczących transportu: W przypadku zwierząt pochodzących z 

Rosji, konieczne jest przedstawienie świadectwa weterynaryjnego, jak to miało miejsce wyżej, 

żeby przewieźć je na terytorium Państw Członkowskich Unii Europejskiej. 

2. Szczepienie przeciwko wściekliźnie: Dotyczy dorosłych zwierząt (starszych niż 15 tygodni), 

które zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie i były trzymane w izolacji przez 21 dni, 

procedura jest następująca: szczepienie następuje po wszczepieniu chipu. Od chwili wstępnego 

szczepienia przeciwko wściekliźnie wykonanego zgodnie z wymogami wymienionymi w 

załączniku III rozporządzenia (EE) nr 576/2013 (wymogi ograniczenia listy administrowanych 

szczepionek) i trwające przez co najmniej 21 dni, wszystkie następne szczepienia muszą być 

wykonane przed stopniowym wycofywaniem się poprzedniego. Jeśli zwierzęta przewożone 

będą przez kraj, który przestrzega surowych przepisów przeciwko wściekliźnie, może być 

wymagane badanie krwi z wynikiem pozytywnym na obecność przeciwciał przeciw 

wściekliźnie. Jednak w nowym rozporządzeniu wspomina się, że jeśli zwierzęta nie opuszczają 

samolot lub przekraczają granice międzynarodowego lotniska, badanie krwi na obecność 

przeciwciał przeciw wściekliźnie nie jest wymagane, gdy zwierzę jest przewożone przez kraje 

z bardziej rygorystycznymi przepisami. 

 

Jeśli chodzi o zwierzęta, które nie osiągnęły wieku 12 tygodni i zostały zaszczepione przeciwko 

wściekliźnie, a także zwierzęta do 12-16 tygodnia życia, które zostały zaszczepione przeciwko 

wściekliźnie ale nie upłynęło jeszcze 21 dni od wstępnego szczepienia, zgodnie z nowym 

rozporządzeniem EE nr 576/2013 Państwa UE mogę formułować własną politykę. Greckie 

Ministerstwo Zdrowia zabrania wprowadzania zwierząt, które opisują wyżej wymienione 

przypadki. 

Świadectwo weterynaryjne UE musi być sporządzone w języku angielskim i w co najmniej 

jednym urzędowym języku Państw Członkowskich. Świadectwo musi być wypełnione 

drukowanymi literami, w języku urzędowym Państwa Członkowskiego, lub w języku 

angielskim (w przypadku podróży po Polsce, świadectwo musi być wypełnione w języku 

angielskim, a następnie sporządzone w polskim, angielskim i rosyjskim, który jest wymagane 

dla władz federalnych służb weterynaryjnego i fitosanitarnego nadzoru, który legalizuje 

świadectwo odpowiednim podpisem i pieczątką). 
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12. Materiały zakazane i niebezpieczne 

W strefach zastrzeżonych i kabinie pasażerskiej samolotu, transport materiałów 

niebezpiecznych, które mogą spowodować nieodwracalne szkody dla zdrowia i bezpieczeństwa 

własnego i współpasażerów, jest niedozwolone. Nakazuje się przestrzegać zakazu transportu 

następujących materiałów i substancji: 

 Broni palnej i innych rodzajów broni, jakiejkolwiek rzeczy, która może lub wydaje się 

zdolna do wypalania pocisku lub do spowodowania szkody. 

 Replik i imitacji broni palnej. 

 Części broni palnej (z wyjątkiem celowników teleskopowych i soczewek celujących). 

 Pistoletów, karabinów i broni niepalnej. 

 Pistoletów sygnalizacyjnych, pistolety startowych;. 

 Zabawkowych pistoletów wszelkiego rodzaju, broni palnej treningowej. 

 Pistoletów na śruby przemysłowe i gwoździe. 

 Kusz, proc, harpunów, pistoletów bolcowych niepenetrujących. 

 Broni przeznaczonej do ogłuszania lub która powoduje porażenie prądem 

elektrycznym, np. poganiaczy bydła, paralizatorów. 

 Zapalniczki w kształcie broni palnej. 

 Małych i dużych siekier . 

 Haków, harpunów i włóczni. 

 Szpikulców do lodu, łyżew. 

 Scyzoryków lub sztyletów o dowolnej długości ostrza. 

 Noży, tym noży ceremonialnych, z ostrzami dłuższymi niż 6cm z metalu lub innego 

twardego materiału, które mogą być wykorzystane jako broń. 

 Tasaka, maczety. 

 Brzytew i żyletek (z wyjątkiem bezpiecznych ostrzy lub jednorazowych maszynek do 

golenia z ostrzami w pudełku).  

 Szabli, szpad i lasek z ukrytą szpadą. 

 Skalpeli, nożyczek z ostrzami dłuższymi niż 6cm.  

 Nart i kijków do chodzenia. 

 Gwiazd Shuriken 

 Profesjonalnych narzędzi lub narzędzi do pracy, które mogą służyć jako broń spiczasta 

lub ostra, np. wiertła i bity, noże introligatorskie, noże kuchenne, piły wszelkiego 
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rodzaju, śrubokręty, łomy, młotki, szczypce, klucze maszynowe i nasadowe, lampy 

lutownicze. 

 Przedmioty tępe 

 Kije do gry w baseball i softball. 

 Pałki - sztywne lub elastyczne - np. pałki policyjne 

 Kije do krykieta. 

 Kije golfowe. 

 Kije hokejowe. 

 Kij do gry lacrosse. 

 Wiosła do kajaków i kanoe. 

 Deskorolki. 

 Kije bilardowe. 

 Wędki do połowu ryb. 

 Wyposażenie wykorzystywane do sztuk walki, np. kastety, pałki, tyczki do ryżu, num 

uchwyty, nunczaka, kubatony, kubasaunty. 

 Materiały wybuchowe i łatwopalne 

Wszelkie materiały wybuchowe lub wysoce łatwopalne, które mogą stanowić zagrożenie dla 

zdrowia pasażerów i załogi lub bezpieczeństwa samolotu lub przedmioty osobiste przenoszone 

w nim, w tym: 

 Amunicja. 

 Spłonki. 

 Detonatory i bezpieczniki. 

 Materiały wybuchowe i urządzeń wybuchowe. 

 Repliki i imitacje materiałów wybuchowych lub urządzeń. 

 Kopalnie i inne wojskowe materiały wybuchowe. 

 Granaty wszelkiego rodzaju. 

 Gazy i butle z gazem, np. butanem, propanem, acetylenem, tlenem - w dużej ilości. 

 Fajerwerki, race w jakiejkolwiek formie i inne materiały pirotechniczne (w tym zabawki 

typu pukawki i kapiszony). 

 Zapałki inne niż zapałki bezpieczne. 

 Dymne granaty lub naboje. 
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 Palne paliwo płynne, np. benzyna, diesel, paliwo do zapalniczek, alkohol, alkohol 

etylowy. 

 Farba w aerozolu. 

 Rozcieńczalniki terpentyny i farby. 

 Napoje alkoholowe zawierające ponad 70% alkoholu (140% objętości). 

Substancje chemiczne i toksyczne. 

Wszelkie substancje chemiczne lub toksyczne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia 

pasażerów i załogi lub ich bezpieczeństwa samolotu lub przedmioty osobiste przenoszone w 

nim, w tym: 

  

 Kwasy i alkalia, np. akumulatory z ciekłym elektrolitem. 

 Substancje korozyjne lub wybielające - np. rtęć, chlor. 

 

13. Bagaż specjalny 

Sprzęt sportowy i inne wyposażenie musi być wcześniej zgłoszony przed podróżą. Prosimy o 

kontakt z naszym centrum rezerwacji pod numerami: 801 100 81 82 (bezpłatnie z telefonu 

stacjonarnego w Grecji) lub + 30 2311 22 47 00 (z telefonu komórkowego i dla połączeń 

międzynarodowych). Prosimy o informację na temat Państwa sprzętu i jego wymiarów. Opłaty 

dla każdego urządzenia zależą od jego kategorii, żadna nie jest zwolniona z opłat. 

Sprzęt narciarski / sprzęt snowboardowy 

 Transport sprzętu narciarskiego, który nie przekracza 10 kg, jest bezpłatny. 

 Sprzęt narciarski zawiera następujące składniki:  

-1 para nart, 1 deska snowboardowa 

-1 para kijków 

-1 para butów narciarskich 
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 Należy pamiętać, że wszystkie powyższe towary muszą zostać przeniesione w 

specjalnych narciarskich torbach. 

 Waga sprzętu narciarskiego / snowboardowego nie powinna przekraczać 10 kg. W 

innym przypadku, pasażer będzie musiał uiścić opłatę za nadbagaż.  

Sprzęt do nart wodnych  

 Opłaty: 30€ 

 1 para nart wodnych (standard), 1 para nart wodnych (slalom). 

 Masa nie powinna przekraczać 8 kg. 

Sprzęt do golfa 

 Opłaty: 30€ 

 1 torby golfowa zawierająca jeden zestaw kijów golfowych, piłeczki golfowe i trójniki, 

1 para butów do golfa (slalom). 

 Masa nie powinna przekraczać 15 kg. 

*Należy pamiętać, że w przypadku sprzętu golfowego ograniczenia będą się różnić w zależności 

od samolotu. Pasażerowie powinni skontaktować się z Ellinair w celu potwierdzenia 

dostępności.                            

Windsurfing i Lotnia 

 Opłaty: 75€ 

 Masa nie powinna przekraczać 30 kg. 

Deski surfingowe 

 Opłaty: 50€ 

 Długość nie powinna przekraczać 2m. Z deski surfingowe, które są dłuższe niż 2 m 

będą pobierane opłaty jak za windsurfing. 

 Masa nie powinna przekraczać 30 kg. 

Sprzęt do nurkowania 

 Opłaty: 30€ 
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 Butla powinna być pusta. 

 Masa nie powinna przekraczać 30 kg. 

 Sprzęt wędkarski  

 Opłaty: 50€ 

 1 kosz wędkarski, 1 pręt, 1 worek lub pudło na wędkę. 

Rower  

 Opłaty: 50€ 

 Regularny rower (tylko w specjalnej torbie i ze spuszczonymi oponami) 

 

Instrumenty muzyczne 

 Linie Ellinair pozwalają na przewóz instrumentów muzycznych we wszystkich lotach. 

Instrument muzyczny powinien znajdować się w bezpiecznej (twardej) walizce, a jego transport 

wymaga podpisania odpowiedniego dokumentu (Formularza ograniczonej odpowiedzialności), 

który ceduje odpowiedzialność za przewóz tego specjalnego instrumentu na Państwa. 

Zgodnie z polityką przewozu, pasażer może przenieść instrument muzycznego albo jako bagaż 

kabinowy lub jako bagaż podręczny  

 w przypadku gdy jego waga nie przekracza 5 kg dla samolotów typu RJ i 8 kg dla 

samolotów Airbus, a jego wymiary nie przekraczają 55cmX40cmX20cm. 

W przypadku kiedy instrument muzyczny przekracza te gabaryty, pasażer musi zarezerwować 

jedno miejsce więcej (dodatkowe miejsce), za które będzie naliczona możliwie najniższa 

dostępna opłata na lotnisku przed odlotem. 

Broń służbowa albo broń na użytek własny wymagają upoważnienia  

 Nie wymagają dodatkowych opłat za transport. 

 Kule należy usunąć z broni i umieścić je w specjalnej metalowej obudowie. 
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 Dozwolona ilości kul, którą można przewieźć to łódka nabojowa z kulami do broni plus 

jeszcze jedna łódka nabojowa. W przypadku braku łódki nabojowej, kule muszą być 

umieszczone w specjalnej metalowej obudowie. 

 Konieczne jest pokazanie licencji na broń. 

 Należy też wypełnić specjalny dokument przy odprawie bagażowej. 

 Broń zostanie rozłożona przy odprawie i przekazana pasażerowi po przybyciu na 

lotnisko. 

Sprzęt łowiecki 

 Opłaty: 50€ 

 Sprzęt łowiecki zawiera strzelby i kule. 

 Naboje należy usunąć ze strzelby i należy je schować do specjalnej metalowej obudowy. 

 Specjalna metalowa obudowa z nabojami w środku nie powinna przekraczać 5 kg. 

 Konieczne jest pokazanie licencji na broń. 

 Należy wypełnić specjalny dokument przy odprawie bagażowej. 

Broń zostanie rozłożona przy odprawie i przekazana pasażerowi po przybyciu na lotnisko. 


