Priser: Endelave - Snaptun tur/retur 2019
Bemærk: 50% i perioderne 6. maj – 30. juni samt 12. august – 31. oktober 2019

Personer:
Voksen (16 - 64 år)
Pensionist (over 64 år)
Barn (4-15 år)
Barn op til 3 år

1/1 - 31/3

1/4 - 31/12

Normalpris
120 kr.
90 kr.
22 kr.
0 kr.

Normalpris
98 kr.
73 kr.
18 kr.
0 kr.

170 kr.

153 kr.

82 kr.
82 kr.
50 kr.
100 kr.
30 kr.
62 kr.

84 kr.
84 kr.
51 kr.
90 kr.
31 kr.
63 kr.

82 kr.

74 kr.

20 kr.
20 kr.
40 kr.
15 kr.
56 kr.

20 kr.
20 kr.
41 kr.
15 kr.
57 kr.

12 kr.
140 kr.
100 kr.
35 kr.
16 kr.
0 kr.

12 kr.
143 kr.
102 kr.
36 kr.
17 kr.
0 kr.

Køretøjer:
Bil uden fører (max. længde 6,00 m. max.
højde 2,20 m. pr. enhed)
Gulpladebil/varebil op til 4 tons, max. højde 2,20 m.
Trailer (max. længde 6,00 m. max højde 2,20 m. pr. enhed)
Cykel/cykeltrailer
Motorcykel/knallert
Last-/varebil/høj trailer pr. m. (Over 4 ton, over 2,20 m.)
Autocamper og campingvogn pr. m.
Ø-priser:
Kun gældende for beboere med fast folkeregister adresse på Endelave
Bil uden fører (max. længde 6,00 m. max.
højde 2,20 m. pr. enhed)
Gulpladebil/varebil op til 4 ton max. højde 2,20 m.
Trailer (max længde 6,00 m. max. højde 2,20 m. pr. enhed)
Motorcykel/knallert
Last-/varebil/høj trailer pr. m. (Over 4 ton, over 2,20 m.)
Autocamper og campingvogn pr. m.
Fragtgods:
Ø-traktorer/landbrugsvogne/lastvogne med korn, foderstof,
kunstgødning o. lign. pr. m.
Affaldscontainere
Færgens fladvogn
Fragtbure/store trækasser/special paller
Pallegods/container på hjul/rullebure pr. stk.
Døde dyrs kassen
Ekstrature:
For øboere (min. 12 personer)
For ikke øboere (min. 30 personer)

6/5 - 30/6
12/8 - 31/10
Rød periode:
49 kr.
37 kr.
9 kr.

8.000 kr. + billetprisen
16.000 kr. + billetprisen

Overfartstid:

D:

Særregler:

Endelave - Snaptun ca. 65 min.
Mødetid for biler og cykler: senest 10 min. før
afgang.
Kørestolsbrugere bør møde 20 min. før
afgang.

Ankunftszeit für Fahrzeuge und Radfahrer:
spätestens 10 Minuten vor Abfahrt.
Rollstuhlfahrer sollten 20 Minuten vor
Abfahrt ankommen.

Traktorer, landbrugsvogne, kalktræk o.lign., der
ikke er hjemmehørende på Endelave, takseres
som last- og varebil. Levende dyr afregnes ikke
særskilt, der betales efter transportform
(traktorvogn o.lign.) Der afregnes efter hele
vogntogets længde.

Ifølge krav fra Søfartsstyrelsen er ophold på
vogndækket under overfarten samt ved anløb
og afgang fra færgelejer IKKE tilladt. Rederiets
ansvar begrænses i henhold til sølovens
bestemmelser (se opslag ombord).

Motorcykler overføres på eget ansvar.
Rederiet påtager sig intet ansvar for følgerne
af eventuelle driftsforstyrrelser, herunder
forsinkelser. Eventuelle ændringer i sejlplan og
priser forbeholdes.

Aufenthalt auf dem Fahrzeugdeck während der
Überfahrt und der An- und Abfahrt der
Fährbetten ist nicht gestattet. Die Haftung der
Reederei ist laut dänischem Seerecht
beschränkt (siehe Aushang an Bord).
Überführung von Motorrädern geschieht auf
eigene Gefahr. Die Reederei trägt kein
Verantwortung für die Folgen von
Betriebsstörungen, darunter Verspätungen.
Änderungen in dem Fahrplan und den Tarifen
werden vorbehalten.

Enheder: En enhed er enten én bil eller én
trailer (max. længde 6 m. max. højde 2,20 pr.
enhed). Last/varebil/høj trailer afregnes pr.
påbegyndt meter.

