
ØSTRE FÆRGE A/S

A. BILLETSTRUKTUR

1.1. Enkelt tur

1.1.1. Persontransport og varevogne 
1.2. Tur/retur

1.2.1. Alle kategorier

1.3. Månedskort

1.3.1. Person

1.3.2. Personvogn inkl. fører

1.3.3. Varevogn inkl. fører (erhvervskørsel)

1.4. Rabatkort 30 enkelt ture

1.4.1. Person

1.4.2. Personvogn m/5 passagerer (1 klip)

1.4.3. Varevogn m/fører (1 klip)

1.4.4. Trailer (1 klip)

B. PRISSTRUKTUR

1.1. Gældende priser fremgår af vor hjemmeside og ved prisopslag på og ved færgerne

1.2. Indenrigsministeriet yder hvert år et tilskud til nedsættelse af færgetakster

1.3. Østre Færge A/S beregner på baggrund af det modtagne tilskud og den forventede transportmængde for tilskudsperioden

en tilskudsprocent, der fratrækkes vore normale salgspriser

1.4. Såfremt det modtagne tilskud opbruges i løbet af tilskudsperioden, bortfalder tilskuddet for den resterende periode

1.5. Gældende tilskudsprocent og nettopriser fremgår af vor hjemmeside og ved prisopslag på og ved færgerne

C. RABATSTRUKTUR

1.1. Alle rabatter er baseret på mængde

1.2. Løssalg af enkeltbilletter og rabatkort

1.2.1 Tur/retur ctr. 2 enkelt ture giver en besparelse på ca. 10%

1.2.3. Rabatkort med 30 enkelt ture giver en besparelse på ca. 75%

1.2.4. Månedskort er personligt og giver ubegrænset overfart i den pågældende måned

1.3. Gyldighedsperiode

1.3.1. Rabatkort købt med tilskud til nedsættelse af færgetakster kan dog kun anvendes i de af Indenrigsministeriet

fastlagte perioder

1.4. Erhvervskunder med månedskonto

1.4.1. Rabatter til erhvervskunder med månedskonto beregnes på baggrund af årlig omsætning til listepris ekskl. moms

1.4.2. Årlig omsætning beregnes før tilskud til nedsættelse af færgetakster

1.4.3. Der ydes ca. 10% rabat til årlig omsætning over kr. 30.000

1.4.4.  Der ydes ikke rabat på klippekort og månedskort

D. BETALING FOR OVERFART

1.1. Kontantbetaling ved overfart

1.1.1. Kontanter

1.1.2. Aflevering af bankkvittering for overførsel til vor bankkonto
1.1.3. Betalings- og kreditkort

1.2. Månedskonto
1.2.1. Ved enhver overfart for kunder på månedskonto udstedes kvittering for overfarten til fører af køretøj

1.2.2. Østre Færge A/S kan ikke påtage sig ansvaret for at påføre referencer på faktura for kundens forskellige overfarter

1.2.3. Fakturering foretages elektronisk til kundens mailkonto ultimo hver måned

1.2.4. Ved manuelt fremsendt faktura tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 50 ekskl. moms
1.2.5. Betalingsbetingelser: 14 dage netto fra fakturadato
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