










Previsão de mudança de bagagem:
Sem previsão de mudança.

Link para consulta
https://www.avianca.com.br/regras-de-tarifas

Perfis de tarifa:
Open+, Plus, POP, PROMO.

Serviço de bordoServiço de bordo
Sim- free

Bagagem de mão:
10kg

Bagagem despachada:
1 peça de 23kg  Econômica / 2 peças de 23kg na executiva

Compra de bagagem (1ª mala) - por trecho
N/AN/A
   
Reserva de Assento
Todas as classes permitem marcação de assento antecipada ou no check in.

Assento Conforto
Não dispõe deste serviço.

Excesso de bagagem
0,5% da tarifa econômica normal sem desconto (YXBO6) do trecho, por quilo (kg).0,5% da tarifa econômica normal sem desconto (YXBO6) do trecho, por quilo (kg).

Cancelamento
Não há penalidade para cancelamentos feitos no mesmo dia da emissão até as 23h59. Todos os cancelamentos podem ser feitos pelo maisFLY. Para cancelamentos após 24h, 
consultar regra da tarifa. Os clientes que emitirem seus bilhetes e solicitarem cancelamento no mesmo dia (estorno), está autorizado realizar o cancelamento de compra (VOIDED).
Essa nova regra é valida desde que o cliente entre em contato no mesmo dia da emissão até às 23h50min, independente da antecedência de 07 dias do voo.
Caso o cliente entre em contato no dia seguinte a emissão, o procedimento permanece o mesmo, será necessário estar dentro do período de 24hrs da emissão e o voo ter Caso o cliente entre em contato no dia seguinte a emissão, o procedimento permanece o mesmo, será necessário estar dentro do período de 24hrs da emissão e o voo ter 
antecedência maior de 07 dias.

Multa/Remarcações
Antes da Viagem: Open - apenas diferença / Plus - taxa 25% + diferença / Pop - taxa 85% +diferença / Promo - 85% + diferença          Iniciada a viagem:  Open - apenas diferença / 
Plus - taxa 30% + diferença / Pop - taxa 90% + diferença / Promo - 90% + diferença 

Reembolso
Open - 5%, Plus - 35%, Pop - 95%, Promo - 95%

Acumulo de pontosAcumulo de pontos
Consultar regras tarifárias

Contatos
Reinaldo Moreno dos Santos - executivo   11 2176-1014/1136     11 95266-1194    reinaldo.santos@avianca.com.br

  


