PETPOLONIA - BILETY PROMOWE W EUROPIE & EUROTUNNEL

CARGO – FRACHT
bilety na przewozy dla ciężarówek

2019

POLSKA – SZWECJA

lub odwrotnie

CENY WAŻNE OD 01.01.2019

Cena w 1 stronę za cały pojazd z 1
kierowcą

GDAŃSK - NYNASHAMN

za każdy rozpoczęty metr długości
(pojazdy do 2,80 m szerokości)

Cena netto w 1 stronę

Pojazdy typu bus do 10,00 m długości do
3.6 m wys. do 3,5 t / DMC,

Wg cennika pasażerskiego w zależności od gabarytu pojazdu

Pojazdy powyżej 3,5 t DMC i ciężarówki
powyżej 6 m dł /opłata za każdy metr

334 SEK

Dopłata / Kwota dopłaty

Opłata rezerwacyjna Armatora

115 SEK

2-gi kierowca

1100 SEK / osoba

Usługa transportu pojazdu bez kierowcy
Dopłaty do pojazdów szerszych niż 2,80 m

800 SEK
Procent dopłaty

Od 2,81 do 3,00 m szerokości

+30% wartości biletu

Od 3,01 do 3,20 m szerokości

+50% wartości biletu

Od 3,11 do 3,80 m szerokości

+75% wartości biletu

Ponad 3,81 m do 5 m szerokości

+100% wartości biletu

Opłata paliwowa / frachtowa Opłata paliwowa BAF / za każdy metr pojazdu
NISKO-SIARKOWA wg miesięcznego zestawienia OPŁAT PALIWOWYCH – CARGO.PROMY.PL
UWAGI:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Cena liczona jest za pojazd łącznie z przyczepą wg schematu: cena za pojazd (długość pojazdu–metraż) + oplata portowa BAF+MGO. Do
ceny końcowej należy jeszcze doliczyć podatek VAT 23%
Płatne w PLN wg kursu sprzedaży w banku PEKAO SA – przed przejazdem zgodnie z potwierdzeniem otrzymanym po wpłacie.
Ceny są za pojazd w danej kategorii długości, pojazd do 10 metrów , wysokości do 3,6 m do 3,5 t DMC wg stałej stawki z cennika dla
turystów, natomiast każdy dłuższy lub cięższy pojazd wg stawek metrażowych. Uwaga, jeżeli pojazd ma 6,01 m długości, liczony jest już
jako 7 m wg stawki za metry.
Nie zapewniamy żadnych dokumentów celnych, są one w gestii samego przewoźnika.
Transport samochodów o innych parametrach, np. ze zwierzętami, niebezpiecznymi ładunkami, ładunkami ponadgabarytowymi – ceny
na zapytanie.
Opłata za zmianę rezerwacji 200 SEK
Koszt za anulację rezerwacji potwierdzonej – do 6 godz. przed wypłynięciem 200 SEK, poniżej 6 godz. przed wypłynięciem lub NO SHOW 100% wartości biletu.
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Stan 15.01.2019 Możliwość zmian!

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

tel./fax: +48 33 877.97.11
tel: +48 33 874.77.20
e-mail: cargo@promy.pl
www.promy.pl

