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 POLSKA – SZWECJA 

lub odwrotnie 
   

2020 Ceny NETTO w 1 stronę  
SWINOUJŚCIE 
TRELLEBORG 

  

Pojazd do 7 m / cena za pojazd 105 € 
Pojazdy od 7.01 m / cena za każdy rozpoczęty metr 20 € 
2-gi kierowca (miejsce w kabinie + posiłek) 34 € 
3-ci lub 4-ty kierowca (miejsce w kabinie) 68 € 
  
Przyłącz elektryczny 27 € 
ADR 110 € 
ADR nie wyczyszczony pusty zbiornik 92 € 

 

Opłaty 
dodatkowe 

Opłata 
załadunkowa  
14 € za pojazd 

Opłata paliwowa BAF i 
siarkowa MGO za każdy 
rozpoczęty metr pojazdu 
według comiesięcznego 

zestawienia 

Wypłynięcia w dni 
specjalne:  

oznaczone (P) – PEAK 
Dopłata 40 Euro 

 
SEZON PEAK obowiązuje:  

- ze Świnoujścia do Trelleborga wypłynięcia: poniedziałek, środa, niedziela godz. 16:00. 

 
 - z Trelleborga do Świnoujścia wypłynięcia: wtorek, czwartek, piątek, sobota. 
 
UWAGI: 

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

2. Do cen doliczony zostanie polski podatek VAT w wysokości 23% 
3. Ceny są za pojazd w danej kategorii długości, jednakże jeżeli pojazd ma 11,10 m długości, liczony jest już jako 12 m.  
4. Standardowe gabaryty pojazdu to szerokość do 2,55 m, wysokość do 4,20 m, tonaż do 30 ton DMC. Do pojazdów 

szerszych niż 2,55 lub cięższych mają zastosowanie ceny na zapytanie. 
5. Cena liczona jest za pojazd łącznie z przyczepą wszystkimi wystającymi elementami. 
6. Cena obejmuje transport 1 kierowcę z miejscem w kabinie. 
7. Nie zapewniamy żadnych dokumentów celnych, są one w gestii samego zamawiającego. 
8. Transport samochodów o innych parametrach, ze zwierzętami, niebezpiecznymi ładunkami niż te co powyżej - na 

zapytanie. 
9. Opłata za zmianę w rezerwacji 20 Euro.  
10. Nie zgłoszenie się na wypłynięcie lub anulacja poniżej 6 godzin przed rejsem skutkuje karną opłatą - nie mniej niż 60  

Euro. Rozliczenie anulacji – na zapytanie w zależności od terminu jej zgłoszenia! 
 


