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SZWECJA – FINLANDIA
Ceny NETTO W EURO wg podanej jednostki
i opcji w 1 stronę
Pojazdy do 7 metrów
załadowany
(z miejscem dla 1 kierowcy w kabinie i z
wyżywieniem)

lub pusty

Pojazdy pow. 7 metrów – za
każdy rozpoczęty metr długości, do
2,6 m szer., do 4 m wys.

SZTOKHOLM – HELSINKI

HELSINKI - SZTOKHOLM

178 € / pojazd

178 € / pojazd

załadowany

pon., wt., śr.
czw., piąt.
sob., niedz.

40,00 €/m
37,00 €/m
35,00 €/m

pon., wt., śr.
czw., piąt.
sob., niedz.

40,00 €/m
37,00 €/m
35,00 €/m

pusty

pon., wt., śr.
czw., piąt.
sob., niedz.

32,00 €/m
30,00 €/m
29,00 €/m

pon., wt., śr.
czw., piąt.
sob., niedz.

31,00 €/m
29,00 €/m
28,00 €/m

(z miejscem dla 1 kierowcy w kabinie i z
wyżywieniem)

Opłata załadunkowa

lub odwrotnie

5,00 € / pojazd

5,00 € / pojazd

Opłata za pojazd na pusto
Opłata portowa pow. 12 m dł

--17,00 € / pojazd

15,00 € / pojazd
17,00 € / pojazd

Opłata paliwowa BAF +MGO
(zmienna 1-go każdego miesiąca)

wg. zestawienia

wg. zestawienia

95 € / osoba

95 € / osoba

30 € / pojazd

30 € / pojazd

(Vehicle fee) za każdy pojazd

2-gi kierowca
(z miejscem w kabinie i z wyżywieniem)

Opłata za podpięcie chłodni
(Electric fee)

Opłata portowa na wypłynięcie z następujących portów:
(za każdą przewożoną tonę towaru)

Z HELSINEK
3,70 € / tona
Dopłata do ogólnej wartości biletu
za szerszy pojazd niż 260 cm

ZE SZTOKHOLMU
4,60 € / tona
261-300 cm
+ 25%

301-350 cm
+ 50%

Pow. 350 cm
+ 100%

UWAGI:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Płatne przed przejazdem w PLN wg kursu sprzedaży w banku PEKAO SA.
Cena liczona jest za pojazd łącznie z przyczepą w 2 kategoriach cenowych:
a) za pojazd do 7 metrów
b) pojazdy pow. 7 metrów (jeżeli pojazd ma 7,15 m długości, liczony jest już jako 8 m, czyli za każdy rozpoczęty metr długości.
Cena obejmuje transport pojazdu i jednego kierowcy. Drugi kierowca dodatkowo płatny wg cennika.
Transport nie może zawierać, materiałów niebezpiecznych, chemicznych, wybuchowych, łatwopalnych itp.
Ceny nie dotyczą transportu zwierząt (info na zapytanie).
Nie zapewniamy żadnych dokumentów celnych, są one w gestii samego przewoźnika.
Oplata za zmianę 20 EURO, opłata za anulację rezerwacji 50 EURO, NO SHOW to potrącenie 50 EURO.
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Ceny NETTO W EURO wg podanej
jednostki i opcji w 1 stronę
Pojazdy do 7 metrów
załadowany

SZTOKHOLM - TURKU

TURKU - SZTOKHOLM

178 € / pojazd

178 € / pojazd

(z miejscem dla 1 kierowcy w kabinie i z
wyżywieniem)

lub pusty

Pojazdy pow. 7 metrów – za

pon.
wt.
załadowany
śr., czw., piąt.,
DZIENNY
sob.,
niedz.

każdy rozpoczęty metr długości, do
2,6 m szer., do 4 m wys.
(z miejscem dla 1 kierowcy w kabinie i z
wyżywieniem)

pusty
DZIENNY

Opłata załadunkowa
(Vehicle fee) za każdy pojazd

Opłata paliwowa BAF +MGO
(zmienna 1-go każdego miesiąca)

2-gi kierowca
(z miejscem w kabinie i z wyżywieniem)

Opłata za podpięcie chłodni
(Electric fee)

pon.
wt., sob.,

30,00 €/m
34,00 €/m

33,00 €/m

śr.,

32,00 €/m

35,00 €/m

czw., piąt.,
niedz.

31,00 €/m
39,00 €/m

pon.

24,00 €/m

24,00 €/m

wt.

25,00 €/m

pon.
wt., śr.,
sob.,

śr., czw.,piąt.,
sob.,
niedz.

załadowany
NOCNY

pusty
NOCNY

30,00 €/m
32,00 €/m

28,00 €/m

27,00 €/m

czw., piąt.,

25,00 €/m

29,00 €/m

niedz.

32,00 €/m

pon.

37,00 €/m

wt., śr., czw.,
piąt.,
sob., niedz.

39,00 €/m
37,00 €/m
36,00 €/m

pon.

30,00 €/m

wt., śr., czw.,

32,00 €/m

piąt., sob.,
niedz.

29,00 €/m

pon., wt.,
śr., niedz.
czw., sob.,
piąt.
pon., wt.,
śr., niedz.
czw., piąt.,
sob.,

39,00 €/m
37,00 €/m
35,00 €/m

32,00 €/m
30,00 €/m

5,00 € / pojazd

5,00 € / pojazd

wg. zestawienia

wg. zestawienia

95 € / osoba

95 € / osoba

30 € / pojazd

30 € / pojazd

Opłata portowa na wypłynięcie z następujących portów:
(za każdą przewożoną tonę towaru)

Z TURKU
3,40 € / tona

ZE SZTOKHOLMU
4,60 € / tona
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