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Transport cargo z Hiszpanii na Baleary 
 
 
Cena NETTO w dwie strony dla 1 
kierowcy i pojazdu do 2,6 m szer. 
 
Do cen należy doliczyć VAT 23% 

CENA ZA ROZPOCZĘTY METR 
DŁUGOŚCI 

REJS W 2 STRONY, w jedną z 
ładunkiem, w drugą na pusto (należy 

określić w którą stronę jest ładunek) 

CENA ZA ROZPOCZĘTY 
METR DŁUGOŚCI 

REJS W 1 STRONĘ lub w 
dwie strony z ładunkiem 

   

Barcelona – Palma de Majorka (Majorka) 86 € 70 € 

Barcelona – Alcudia (Majorka) 83 € 70 € 

Barcelona – Ibiza  83 € 70 € 

Barcelona – Ciudadela (Menora) 83 € 70 € 

Walencja – Palma de Majorka  98 € 70 € 

Walencja – Ibiza 83 € 70 € 

 
 

Dodatkowe opłaty 
 

Drugi kierowca 115 € 115 € 

Opłata załadunkowa za każdy metr pojazdu 5 € 5 € 

ADR – ładunek niebezpieczny na zapytanie 

Szerokość pojazdu od 2,61 do 2,90 m  + 50% wartości biletu 

 

 
 

UWAGA: rezerwacja dokonana poniżej 24 godzin przed rejsem- dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 50 EURO 

 

 
UWAGI: 

1. Płatne w PLN wg kursu sprzedaży w banku PEKAO SA – przed przejazdem, zgodnie z potwierdzeniem. 

2. Oferta w dwie strony ma zastosowanie jeśli pojazd jest załadowany tylko w 1 stronę, a w drugą jedzie na pusto.  

3. Ceny są za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu, czyli jeżeli pojazd ma 7,15 m długości, liczony jest już jako 8 m.  

4. Cena liczona jest za pojazd łącznie z przyczepą i wszystkimi wystającymi elementami. 

5. Cena obejmuje transport 1 kierowcy z miejscem w kabinie, plus wyżywienie. 2-gi kierowca dodatkowo płatny wg cennika z miejscem na 

fotelu lub w kabinie – świadczenia zależą od rodzaju obsługującego promu. 

6. Transport nie może zawierać, materiałów niebezpiecznych, chemicznych, wybuchowych, łatwopalnych itp. 

7. Ceny nie dotyczą transportu zwierząt i ADR (info na zapytanie podając grupę i klasę ładunku). 

8. Nie zapewniamy żadnych dokumentów celnych, są one w gestii samego Klineta. 

9. Opłata za zmianę rezerwacji 20 Euro. Anulacja rezerwacji do 24 godz. przed rejsem 50 Euro. Anulacja poniżej 24 godz. na zapytanie! 

Mogą zostać naliczone koszty manipulacyjne! 

 


