Připravte si tekutiny k detekční kontrole
Které tekutiny si můžete vzít na palubu letadla v příručním zavazadle?

Můžete si vzít:
Od 31. ledna 2014

Duty free v bezpečnostním balení
Zboží včetně účtenky musí být zabaleno do bezpečnostního
balení v době nákupu.

Tekutiny v nádobách o objemu do 100ml
umístěné v jednom průhledném plastovém sáčku, který lze
opakovaně zapečetit a jehož objem nepřesahuje 1 litr

Tekutiny k použití během cesty
pro léčebné účely nebo
z důvodu zvláštního požadavku na stravování
včetně dětské výživy

Nemůžete si vzít:

Všechny ostatní tekutiny musí být umístěny
v zapsaném zavazadle.

V případě pochybností se před Vaší cestou obraťte se svými dotazy na zástupce provozovatele letiště, leteckého
dopravce nebo prodejce.

Další informace k tekutinám, aerosolům a gelům

Pouze některé tekutiny mohou být přepravovány v kabinovém zavazadle a musí být z něho vyjmuty před detekční kontrolou
Níže uvedená pravidla platí pro všechny tekutiny, aerosoly, gely, pasty, kosmetické vody, krémy, směsi tekutin a pevných látek, obsah nádob pod tlakem a ostatní předměty pobodné konzistence

Cestování s Duty free tekutinami:
Počínaje 31. lednem 2014 mohou být tekutiny zakoupené na jakémkoli letišti
nebo u jakéhokoli leteckého dopravce přepravovány jako kabinové zavazadlo.
Tyto tekutiny včetně dokladu o zakoupení musí být zapečetěny v době nákupu
do bezpečnostního balení s červeným ohraničením (viz. obrázek).
Neotevírejte bezpečnostní balení před příletem do Vaší cílové destinace.
Bezpečnostní pracovník může potřebovat otevřít bezpečnostní balení z důvodu
provedení detekční kontroly. V případě navazujícího letu na jiném letišti upozorněte bezpečnostního pracovníka, aby mohl tyto tekutiny opětovně zabalit do
nového bezpečnostního balení.

Cestování s jinými tekutinami:
POVOLENO: Tekutiny, aerosoly a gely v samostatných nádobách o objemu
maximálně 100ml nebo jeho ekvivalentu v jednom průhledném plastovém
sáčku, který lze opakovaně zapečetit a jehož objem nepřesahuje 1 litr.
POVOLENO: Tekutiny potřebné k použití během cesty pro léčebné účely nebo
z důvodu zvláštního požadavku na stravování. Můžete být vyzváni k předložení
důkazu o původu tekutiny.

NENÍ POVOLENO: Všechny ostatní tekutiny, aerosoly a gely musí být
umístěny ve Vašem zapsaném zavazadle.

Na letišti:
Veškeré tekutiny, aerosoly a gely předložte odděleně od Vašeho kabinového
zavazadla k detekční kontrole.
Výjimečně může bezpečnostní pracovník láhev nebo nádobu s tekutinou z
důvodu provedení kontroly otevřít.
Výjimečně a výhradně z bezpečnostních důvodů nemusí být tekutiny, aerosoly
a gely povoleny k přepravě.
V případě pochybností se před Vaší cestou obraťte se svými dotazy na zástupce provozovatele letiště, leteckého
dopravce nebo prodejce.

