AZUL | UMNR APENAS EM VOOS DIRETOS
Caro Agente,
Gostaríamos de informar que a Azul só aceita embarque de UMNR em voos diretos. Esse
procedimento é válido tanto para voos domésticos quanto para voos internacionais.
Sempre que o itinerário tiver alguma conexão a Azul não aceita UMNR.
Exemplos de Aceitação de UMNR:
LIS-VCP
REC-VCP
Exemplos de Não Aceitação de UMNR:
LIS x/VCP POA
CGR x/VCP SDU
Aproveitamos para reforçar que a Azul aceita UMNR em voos domésticos para crianças a partir
de 8 anos de idade, e em voos internacionais a partir de 12 anos de idade. Nos voos
domésticos há obrigatoriedade de se pagar pelo serviço (50€). Nos voos internacionais, devido a
faixa etária (a partir de 12 anos) a solicitação do serviço e o pagamento são opcionais.
Pedimos por favor que informem aos vossos clientes a fim de evitar problemas no embarque.
Agradecemos a compreensão e se houver alguma dúvida estamos à vossa disposição.
Com os melhores cumprimentos,
AZUL

English Version

AZUL | UMNR ON DIRECT FLIGHTS ONLY
Dear Agent,
We would like to inform you that Azul only accepts UMNR boarding on direct flights. This
procedure is valid for both domestic and international flights.
Whenever the itinerary has any connection, Azul does not accept UMNR.
Examples of Acceptance of UMNR:
LIS-VCP
REC-VCP
Examples of Non-Acceptance of UMNR:
LIS x/VCP POA
CGR x/VCP SDU
We take this opportunity to reinforce that Azul accepts UMNR on domestic flights for children
over 8 years old, and on international flights over 12 years old. On domestic flights it is mandatory
to pay for the service (50€). On international flights, due to the age group (from 12 years old), the
service request and payment are optional.
We kindly ask you to inform your customers in order to avoid problems with the shipment.
We appreciate your understanding and if you have any questions we are at your disposal.
Best regards,
AZUL

