
El Passatger podrà contractar el servei "Extra Seat" o 
seient extra, per al qual haurà d'abonar el preu addicional 
indicat durant el procés de compra (en endavant el 
"Servei") i acceptar expressament aquestes condicions que 
seran d'aplicació.

Aquest Servei permet que el Passatger pugui reservar
al seu nom, a més de la seva pròpia plaça, una plaça 
addicional adjacent o contigua, sempre que compleixi
les condicions aquí exposades.

Només serà possible contractar un seient extra per 
Passatger, que sempre haurà de ser contigu o adjacent
al seient que ocuparà el propi Passatger.

El seient extra s'assignarà al Passatger de manera 
automàtica. Sigui com sigui, el canvi per part del Passatger 
a un seient diferent de l'assignat prèviament comportarà
el cost indicat a cada moment.

En cap cas es podrà utilitzar el seient extra per 
transportar-hi equipatge d'un pes i d'unes mides que no 
permetin dipositar-lo sobre el propi seient extra, no es 
pugui fixar correctament amb el cinturó de seguretat 
d'una manera estable, o comprometi la comoditat i la 
seguretat de la resta de passatgers i del propi vol. 
Tampoc es permet utilitzar el seient extra per al transport 
d'animals, independentment de la seva mida o la del seu 
contenidor de transport, o de cap altre paquet, equipatge 
o mercaderia perillosa o prohibida de conformitat amb
les Condicions Generals de Transport de Vueling
o la normativa aplicable.

Els objectes com ara instruments musicals o similars d'una 
mida superior als 136 x 47 x 25 centímetres i més de 75 kg 
de pes no es podran transportar al seient extra, i igualment 
podran ser retirats i carregats a la bodega de l'avió, amb
un cost addicional.

Tant a la porta d'embarcament com a bord, l'equipatge
de mà que no s'ajusti a la normativa de la companyia,
és a dir, que superi la quantitat, el pes i/o les mides 
indicades anteriorment, podrà serà retirat i carregat
a la bodega de l'avió, amb un cost addicional.

Vueling no es responsabilitza de l'equipatge ni dels paquets 
de mida gran que es rebutgin a la porta d'embarcament
i que el Passatger abandoni voluntàriament.

Per qüestions de seguretat locals vigents en el país 
d'origen o de destinació, és possible que determinats 
articles no s'admetin al vol, tot plegat sense perjudici
de les normes vigents per al transport d'equipatge de mà 
de determinats productes.

El Passatger que contracti el Servei haurà de fer 
obligatòriament el check-in al taulell de facturació,
no essent possible fer-lo a través de la pàgina web
de Vueling, i haurà de comprovar amb el personal
que l'atengui les dimensions i el pes del seu equipatge 
abans d'entrar a la zona de seguretat.

El Passatger respondrà pels danys i perjudicis causats
a un altre passatger per culpa del seu equipatge,
com ara no dur-lo correctament subjecte amb el cinturó 
de seguretat, llevat de negligència de Vueling.

El present Servei es podrà oferir de manera discrecional 
per part de Vueling Airlines, S.A., en funció de diferents 
paràmetres, reservant-se el dret a modificar les seves 
condicions en qualsevol moment.

Condicions Seient extra


