Pripravite tekočine za varnostni pregled
Katere tekočine lahko vzamem na letalo v ročni prtljagi?
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Brezcarinski izdelki v zatesnjeni varnostni
vrečki.
Izdelek in račun morata biti spravljena v
zatesnjeni varnostni vrečki, ki ste jo dobili
ob času nakupa.
Tekočine v vsebnikih s prostornino
največ 100 mililitrov v eni prozorni
plastični vrečki, ki jo je mogoče znova
zatesniti in katere prostornina ne presega
enega litra.
Zdravila in posebni dietetični izdelki,
npr. hrana za dojenčke.

ČESA NI DOVOLJENO JEMATI NA KROV LETALA:
Vse druge tekočine morajo biti spravljene
v oddano prtljago.

Če ste v dvomih, se za dodatne informacije pred potovanjem obrnite na svoje letališče,
letalskega prevoznika ali agencijo.

Več informacij o tekočinah,
razpršilih in gelih
V ročni prtljagi lahko prenašate le nekatere tekočine,
ki jih je treba pokazati ob varnostnem pregledu.
Spodnja pravila se nanašajo na vse tekočine, razpršila, gele, paste,
losjone, pene, kreme, marmelade, tekoče/čvrste mešanice in druge
izdelke podobne gostote.

Potovanje z brezcarinskimi tekočinami:
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Brezcarinske tekočine, kupljene na katerem koli letališču ali od
katerega koli letalskega prevoznika, lahko prenašate v ročni
prtljagi.
Brezcarinska tekočina in račun morata biti ob času nakupa
zatesnjena v varnostno vrečko z rdečim robom (glej sliko).
Vrečke do prihoda na končni cilj potovanja ne odpirajte.
Varnostnik bo morda zaradi pregleda moral odpreti varnostno
vrečko. Če imate povezovalni let z drugega letališča, prosimo,
opozorite varnostnika, da bodo brezcarinske tekočine lahko
prepakirane v novo zatesnjeno varnostno vrečko.

Potovanje z drugimi tekočinami, razpršili in geli:
DOVOLJENO: Tekočine v vsebnikih s prostornino največ 100 ml v eni

prozorni plastični vrečki, ki jo je mogoče znova zatesniti
in katere prostornina ne presega enega litra (glej sliko).

DOVOLJENO: Zdravila in posebni dietetični izdelki, npr. hrana za

dojenčke, ki so nujno potrebni na potovanju. Morda
boste morali pokazati dokazilo o pristnosti.

NI DOVOLJENO: Vse druge tekočine, razpršila in geli morajo biti
spravljeni v oddano prtljago.

Na letališču:
Tekočine med varnostnim pregledom predložite ločeno od preostale
ročne prtljage.
Varnostniki lahko izjemoma odprejo stekleničke ali vsebnike ter jih
pregledajo.
Izjemoma in izključno zaradi varnosti vam tekočin morda ne bodo
dovolili vzeti na letalo.

Če ste v dvomih, se za dodatne informacije pred potovanjem obrnite na svoje letališče,
letalskega prevoznika ali agencijo.

