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2020            POLSKA – SZWECJA     lub odwrotnie 

 

ŚWINOUJŚCIE – YSTAD lub TRELLEBORG  CENY WAŻNE OD 02.01.2020 
 

Cena netto w 1 stronę za cały pojazd z 1 kierowcą lub bez    
(pojazdy do 2,80 m szeroko ści)  opłata nisko-siarkowa wliczona. 

Cena netto 
w 1 stron ę  

1. Pojazdy typu bus do 3,5 t / DMC do max. 3,6 m wys. do 10 m długości  Wg cennika INDYWIDUALNEGO 

2. Pojazdy powyżej 3,5 t DMC lub powyżej 3,6 m wys. do 12,00 m dług. 

opłata za każdy rozpoczęty metr długości 

2. Ciężarówki od 12,01 m dług. i powyżej opłata za każdy rozpoczęty 

metr długości 

3. Opłata za pusty autokar bez pasażerów z 1 kierowcą 

4. Przyczepy kempingowe i domy na kolach (ponad 12 m długości)  

5. Maszyny rolnicze, dźwigi, maszyny drogowe 

6. Naczepy (bez ciągnika siodłowego) 

215 SEK  

za każdy rozpoczęty metr długości 

Dopłata Kwota dopłaty 

2-gi kierowca 550 SEK / osoba 

Wjazd i zjazd pojazdem bez kierowcy (poz. 4, 5, 6). 575 SEK 

Dopłaty do pojazdów szerszych ni ż 2,80 m   Procent dopłaty 

Od 2,81 do 3,20 m szerokości +25% wartości biletu 

Od 3,21 do 3,50 m szerokości +50% wartości biletu 

Od 3,61 do 4,00 m szerokości +75% wartości biletu 

Opłata paliwowa wg miesięcznego zestawienia OPŁAT PALIWOWYCH – https://cargo.promy.pl/oplaty-dodatkowe 

 
UWAGI: 

1. Cena liczona jest za pojazd łącznie z przyczepą wg schematu: cena za pojazd (długość pojazdu–metraż) + oplata paliwowa. Do ceny 

sprzedaży jest doliczany VAT 23% 

2. Płatne w PLN wg kursu sprzedaży w banku PEKAO SA – przed przejazdem.  

3. Ceny są za pojazd w danej kategorii długości, pojazd do 10 metrów dł do 3,6 m wys do 3,5 t DMC wg stałej stawki z cennika 

indywidualnego, natomiast każdy dłuższy pojazd wg stawek metrażowych, za każdy rozpoczęty metr długości. 

4. Nie zapewniamy żadnych dokumentów celnych, są one w gestii samego przewoźnika. 

5. Transport samochodów o innych parametrach, np. ze zwierzętami, niebezpiecznymi ładunkami, ładunkami ponadgabarytowymi, – ceny 

na zapytanie. 

6. Anulowanie rezerwacji powinno być dokonane najpóźniej 24 godzin przed odejściem promu, z zastrzeżeniem poniższego zapisu.  

Armatorzy - zgodnie z warunkami taryfy frachtowej, mają prawo naliczenia ‘opłaty karnej za anulowany booking lub niewykonany 

przejazd’ w przypadku nie wykorzystania rezerwacji potwierdzonej (pewnej) lub rezerwacji anulowanej w czasie mniejszym niż 24 

godziny przed odejściem promu. Prócz opłat Armatora, PETPOLONIA w przypadku zmiany lub anulacji biletu CARGO/FRACHT nalicza 

dodatkową opłatę manipulacyjną 200 SEK.  

Wszelkie zmiany w obrębie dokonanej rezerwacji powinny być dokonane w godzinach od 09.30 – 18:00, najpóźniej 6 godzin przed 

odejściem promu. 


