
O Passageiro poderá contratar o serviço de Extra seat ou 
assento extra para o qual terá de pagar o preço adicional 
indicado durante o processo de compra (em diante o 
“Serviço”) e aceitar expressamente as presentes condições 
que lhe serão aplicáveis. 

Este Serviço permite que o Passageiro possa reservar no 
seu nome, além do seu próprio lugar, um lugar adicional 
adjacente ou contiguo, sempre que cumpra as presentes 
condições.. 

Só será possível contratar um assento extra por Passageiro 
e este deverá ser sempre contiguo ou adjacente ao assento 
que será ocupado pelo próprio Passageiro. 

O assento extra será atribuído de forma automática ao 
Passageiro. Em todo caso, a alteração por parte do 
Passageiro para outro assento diferente do previamente 
atribuído, comportará o custo indicado em cada momento.

Em nenhum caso poderá utilizar-se o assento extra para 
transporte de bagagem com peso e dimensões tais que 
não possa depositar-se completamente sobre o próprio 
assento extra, não possa segurar-se corretamente com o 
cinto de segurança de uma forma estável ou comprometa 
a comodidade e segurança dos restantes passageiros e do 
próprio voo. Também não é permitido utilizar o assento 
extra para o transporte de animais, independentemente do 
seu tamanho ou o da transportadora, ou qualquer outro 
volume, bagagem ou mercadoria perigosa ou proibida em 
conformidade com as Condições Gerais de Transporte da 
Vueling ou legislação aplicável. 

Os objetos como instrumentos musicais ou idênticos 
superiores a 136x47x25 centímetros de tamanho e/ou 75 
quilos de peso não serão aceites para serem transportados 
no assento extra e também poderão ser retirados e 
carregados no porão do avião, com um custo adicional. 

Tanto na porta de embarque como a bordo, a bagagem de 
mão que não cumpra as normas da companhia, ou seja, 
que exceda a quantidade, o peso e/ou as medidas indicadas 
anteriormente, poderá ser retirada e colocada no porão do 
avião, com um custo adicional. 

A Vueling não se responsabiliza pela bagagem ou volumes 
de grande tamanho que sejam recusadas na porta de 
embarque e voluntariamente sejam abandonados pelo 
Passageiro.

Por questões de segurança locais vigentes no país de 
origem ou destino, determinados artigos poderão não ser 
admitidos no voo, tudo isso sem prejuízo das normas que 
regem o transporte de bagagem de mão de determinados 
produtos.

O Passageiro que contrate o Serviço deverá fazer o 
check-in no balcão de check-in obrigatoriamente, não 
podendo realizá-lo através da página Web da Vueling e 
deverá comprovar com o pessoal que o atenda as 
dimensões e peso da sua bagagem antes de entrar na zona 
de segurança. 

O Passageiro responderá pelos danos e prejuízos causados 
a outro passageiro pela sua bagagem, caso não a leve 
corretamente presa com o cinto de segurança, salvo 
negligência da Vueling.

O presente Serviço poderá ser oferecido de forma 
discricional por parte de Vueling Airlines, S.A., em função 
de diferentes parâmetros, reservando-se o direito de 
modificar as suas condições em qualquer momento.

Condições do Assento extra


