
O Pasaxeiro poderá contratar o servizo Extra seat ou 
asento extra, para o que deberá abonar o prezo adicional 
indicado durante o proceso de compra (en adiante, o 
“Servizo”) e aceptar expresamente as presentes 
condicións que lle serán de aplicación. 

Este Servizo permite que o Pasaxeiro poida reservar ao seu 
mesmo nome, ademais da súa propia praza, unha praza 
adicional adxacente ou contigua, sempre e cando cumpra 
coas presentes condicións. 

Só será posible contratar un asento extra por Pasaxeiro e 
este deberá ser sempre contiguo ou adxacente ao asento 
que será ocupado polo propio Pasaxeiro. 

O asento extra asignarase de forma automática ao 
Pasaxeiro. En todo caso, o cambio por parte do Pasaxeiro 
a outro asento diferente ao previamente asignado, 
comportará o custo indicado en cada momento.

En ningún caso se poderá utilizar o asento extra para 
transporte de equipaxe con peso e dimensións tales que 
non se poida depositar completamente sobre o propio 
asento extra, non poida asegurarse correctamente co 
cinto de seguridade dun xeito estable ou comprometa a 
comodidade e seguridade do resto de pasaxeiros e do 
propio voo. Tampouco se permite utilizar o asento extra 
para o transporte de animais, independentemente do seu 
tamaño ou o da súa caixa de transporte, ou calquera outro 
vulto, equipaxe ou mercadoría perigosa ou prohibida 
consonte coas Condicións Xerais de Transporte de Vueling 
ou normativa aplicable. 

Os obxectos como instrumentos musicais ou similares 
superiores a 136x47x25 centímetros de tamaño e/ou 75 
quilos de peso non se aceptarán para o seu transporte no 
asento extra e igualmente poderán ser retirados e 
cargados na bodega do avión, cun custo adicional. 

Tanto na porta de embarque coma a bordo, a equipaxe de 
man que incumpra a normativa da compañía, é dicir, que 
exceda a cantidade, peso e/ou medidas indicadas 
anteriormente, poderá ser retirado e cargado na bodega 
do avión, cun custo adicional. 

Vueling non se responsabiliza da equipaxe ou vultos de 
gran tamaño que sexan rexeitados na porta de embarque e 
voluntariamente sexan abandonados polo Pasaxeiro.
Por cuestións de seguridade locais vixentes no país de 
orixe ou destino, determinados artigos poderán non ser 
admitidos no voo, todo isto sen prexuízo das normas que 
rexen para o transporte de equipaxe de man de 
determinados produtos.

O Pasaxeiro que contrate o Servizo deberá facer o 
check-in no mostrador de facturación obrigatoriamente, 
non podendo realizalo a través da web de Vueling, e deberá 
comprobar co persoal que o atenda as dimensións e peso 
da súa equipaxe antes de entrar na zona de seguridade. 

O Pasaxeiro responderá dos danos e prexuízos causados a 
outro pasaxeiro pola súa equipaxe, como pode ser non 
levalo correctamente suxeito co cinto de seguridade, agás 
neglixencia de Vueling.

O presente Servizo poderá ser ofrecido de forma 
discrecional por parte de Vueling Airlines, S.A., en función 
de diferentes parámetros, reservándose o dereito a 
modificar as súas condicións en calquera momento.

Condicións Asento extra


