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DANIA – NORWEGIA lub odwrotnie 
 
 
Ceny NETTO ZA KAŻDY ROZPOCZĘTY 
METR DŁUGOŚCI (do 4,2 m wys, do 2,6 

m szer.) z 1 kierowcą w kabinie  

Bergen – Hirtshals 
v.v.   

Stavanger – 
Hirtshals v.v.   

Langesund – 
Hirtshals  

Hirtshals - 
Langesund 

Pojazdy do 13 m dł / z ładunkiem lub na 
pusto (minimalny fracht 6 m dł) 63 € 57 € 32 € 25 € 

Pojazdy powyżej 13,01 m dł z ładunkiem 60 € 52 € 30 € 24 € 

Pojazdy powyżej 13,01 m dł na pusto 55 € 47 € 23 € 20 € 

Dopłaty  BAF  Według comiesięcznego zestawienia opłat paliwowych za każdy rozpoczęty metr pojazdu 

Dodatkowy kierowca z posiłkami 80 € 77 € 58 € 58 € 

Dodatkowy kierowca bez posiłków 25 € 21 € 21 € 21 € 

 
Opłaty i dopłaty 

 
    

Dopłata do kabiny na wyłączność dla dwóch 

kierowców jako 1-osobowe zależy od 

terminu: 01.06-31.08 / 01.09-31.05 

420 € / 92 € 420 € / 92 € 92 € 92 € 

Dopłata za szerokość 2,61-3,00 m +25% +25% +25% +25% 

Dopłata za szerokość 3,00-3,25 m +50% +50% +50% +50% 

Dopłata za szerokość 3,26-3,75,00 m +75% +75% +75% +75% 

Dopłata za szerokość 3,76-4,20 m +100% +100% +100% +100% 

Podpięcie do elektryczności 18 € 18 € 18 € 18 € 
 
 
UWAGI: 

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

2. Do końcowej ceny należy doliczyć  23% VAT! 

3. Cena liczona jest za pojazd o określonych gabarytach, za każdy rozpoczęty metr długości z wszystkimi wystającymi elementami.  

4. Cena obejmuje transport pojazdu i jednego kierowcy ze świadczeniami typu kabina i posiłek na rejs. Drugi kierowca dodatkowo płatny 

wg cennika w zależności od kabiny i posiłków. 

5. Transport nie może zawierać, materiałów niebezpiecznych, chemicznych, wybuchowych, łatwopalnych itp. – ADR na zapytanie! 

6. Ceny nie dotyczą transportu zwierząt, ładunków niebezpiecznych, eksportowanych lub importowanych aut,  (info na zapytanie). 

7. Nie zapewniamy żadnych dokumentów celnych, są one w gestii samego Klienta. 

8. Opłata za zmianę w bilecie 20 EURO, opłata za anulację rezerwacji możliwa tylko do min 12 godzin przed wypłynięciem - koszt  50,00 
EURO, brak wstawienia się do odprawy = NO SHOW lub anulacja poniżej 12 godzin przed rejsem: 100% kosztu biletu. 


