
 

 

                                                                                            RYANAIR DAC  

                                                                                            Customer Service Department 

                                                                                            PO Box 11451  

                                                                                            Swords Co Dublin Ireland 

 

 

 

Assumpte: Reclamació cobrament equipatge en cabina  

 

 

A ________________,  _________ de/d’ ___________ de 2018  

 

En/Na _______________________________________________________, major d’ 

edat, amb DNI ____________________________ i domicili a efectes de notificacions 
C/Av. ________________________________________________, a la localitat de 
_____________________________, i amb adreça electrònica 
_____________________________________i telèfon ______________  

 

He contractat amb RYANAIR la realització de transport en avió que a continuació es 
detalla: 

 

Lloc de la incidència/embarcament: ____________________________ 

Nº de reserva: _____________________________________________ 

Vol: ____________________________________________________ 

Data: ____________________________________________________ 

Cost del suplement: _________________________________________ 

 

Després de la modificació de les Condicions Generals de la Contractació en matèria 
d’equipatge, feta efectiva per RYANAIR el 15 de gener de 2018, relativa a la limitació 

de pujar a cabina equipatge de mà llevat pagament d’un suplement, he de manifestar-los 
el següent:  

 

M’he vist obligat/da a contractar el suplement “Prioritat & 2 peces d’equipatge de mà”, 

Flexi Plus, Plus o Family Plus, amb la finalitat de poder transportar en cabina un segon 
volum com equipatge de mà, malgrat complir amb els requisits de grandària i pes 
establerts per la companyia. Donades les característiques dels objectes transportats en 
dit equipatge de mà, era per a mi essencial, per motius de seguretat, valor, disponibilitat 
immediata de dits objectes i evitar possibles danys en la seua manipulació per al 
transport en bodega, poder transportar-los amb mi en cabina.  



 

 

 

No obstant açò, malgrat que l’article 97 de la Llei 48/1960, de 21 de juliol, sobre 

Navegació Aèria, estableix que “el transportista estarà obligat a transportar de forma 

gratuïta en cabina, com equipatge de mà, els objectes i volums que el viatger porte amb 
ell, inclosos els articles adquirits en les tendes situades als aeroports”, RYANAIR ha 

limitat aquest dret per motius exclusivament econòmics, permetent transportar en cabina 
única i exclusivament sota pagament del suplement “Prioritat & 2 peces d’equipatge de 

mà”.  

 

Per això, i considerant que les Condicions Generals de Transport contradiuen la 
normativa estatal i suposen una condició abusiva, incrementant unilateralment el cost 
del bitllet, i vulnerant un dret essencial del passatger de transport aeri,  

 

SOL·LICITE:  

 

La devolució de l’import del suplement “Prioritat & 2 peces d’equipatge de mà”, Flexi 

Plus, Plus o Family Plus, duent a terme l’abonament mitjançant el mateix sistema de 
pagament amb el que es va abonar la contractació del vol indicat.  
 

 

Signatura ____________________________ 
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