PETPOLONIA - BILETY PROMOWE W EUROPIE & EUROTUNEL

Bilety na przewozy -

CARGO

FRANCJA – W.BRYTANIA

Ceny ważne na przejazdy
od 01.01.2019

Cena w 1 stronę za pojazd z 2-ma kierowcami.
Pojazdy ciężarowe, vany, tiry z ładunkiem lub bez. Wymiary
max dług. 19,4 m, max szer. 2,55 m, max wys. 4,20 m

lub odwrotnie

Cena z oferty

Cena netto / Cena z VAT

Do 7,49 m długości i do 3,5 tony DMC

standard

Do 7,49 m długości i do 3,5 tony DMC

Wysoki sezon*

Od 7,50 do 12,90 m długości

standard

Od 7,50 do 12,90 m długości

Wysoki sezon*

Od 13,00 do 19.40 m długości

standard

Od 13,00 do 19.40 m długości

Wysoki sezon*

155 € / 191 €
170 € / 210 €
215 € / 265 €
225 € / 277 €
285 € / 351 €
295 € / 363 €

* Wysoki sezon:
•
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik: środa, czwartek
•
listopad, grudzień (do 19.12.2019): wrotek, środa, czwartek
Transport zwierząt hodowlanych (np. konie, świnie)

Na zapytanie

Transport ADR, pojazdy z instalacją gazową

NIE

UWAGI:
1. Płatne w PLN wg kursu sprzedaży w banku PEKAO SA – przed przejazdem.
2. Ceny są za pojazd w danej kategorii co do długości, szerokości, wysokości.
3. Cena liczona jest za pojazd łącznie z przyczepą.
4. Cena obejmuje transport 1,2 lub 3 kierowców w pojeździe.
5. Nie zapewniamy żadnych dokumentów celnych, są one w gestii samego Klienta.
6. Bilet ważny na przejazd w określonym dniu kalendarzowym, dzień wcześniej i dzień później.
7. Opłata za zmianę rezerwacji 20 Euro, Anulacja rezerwacji 45 Euro.
Dane potrzebne do rezerwacji:
•
nazwisko i imię kierowcy (także 2-go, 3-go)
•
gabaryty pojazdu (w przypadku niezgodności, dopłata będzie pobierana w portach)
•
numer rejestracyjny pojazdu i przyczepy
•
terminy przepraw
•
rodzaj ładunku

rezerwacja
www.promy.pl
www.CARGO.promy.pl
CARGO Wersja 1/2018

PETPOLONIA Małgorzata Koczot, Adam Toma
Spółka Jawna
34-205 Stryszawa 178 C, Polska
NIP 552-14-17-260 **** REGON 072112272

Stan 24.11.2017 Możliwość zmian!
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