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 TARYFA FRACHTOWA 
  

l i n i i  p r o m o w y c h  ‘ U n i t y  L i n e ’  d l a  p o ł ą c z e ń :  
 

 Ś w i n o u j ś c i e  –  Y s t a d  i  Y s t a d  –  Ś w i n o u j ś c i e  
oraz 

Ś w i n o u j ś c i e  –  T r e l l e b o r g  i  T r e l l e b o r g  –  Ś w i n o u j ś c i e  
 
 

ważna od 02.03.2020r. 
do dnia wprowadzenia zmian 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

Niniejsza taryfa frachtowa obowiązuje na następujących promach linii promowych ‘Unity Line’: 
m/f Polonia, m/f Skania, m/f Gryf, m/f Wolin, m/f Jan Śniadecki, m/f Galileusz, m/f Copernicus lub 
inne wstawione na linie przez Przewoźnika i ogłoszone w oficjalnym albo tymczasowym rozkładzie 
rejsów. 
 
 

1. Bilet ładunkowy albo konosament, według wyboru Przewoźnika, będzie wystawiony przez 
Przewoźnika albo inne upoważnione podmioty, jako agentów, w odniesieniu do towarów. 

 

2. Załadowca zobowiązany jest zgłosić towary do odprawy przewozowej co najmniej 2 (dwie) 
godziny przed odejściem, w przeciwnym razie Przewoźnik będzie uprawniony odmówić przewozu 
towarów. 

 

3. Stawki są wyrażone w SEK (koronach szwedzkich) w wysokości netto oraz nie zawierają 
obowiązkowych lub urzędowych lub ustawowych opłat, kosztów, ceł, podatków, itp. Stawki 
dotyczą podróży w jedną stronę na linii. 

 

4. Stawki nie zawierają dodatków frachtowych przewidzianych niniejszą taryfą. Jeżeli niniejsza 
taryfa wyraźnie nie stanowi inaczej, stawki nie zawierają kosztów sztauowania oraz innych usług 
świadczonych przez porty, ich agentów lub podwykonawców na rzecz towarów – informacje o 
których można uzyskać u Przewoźnika. 

 

5. Przewoźnik jest uprawniony do zmian niniejszej taryfy bez uprzedniego powiadomienia. 
 

6. Niniejsza taryfa sporządzona została w języku angielskim i polskim, zaś w przypadku 
jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy tymi wersjami, obowiązującą będzie wersja angielska. 

  

 
TARYFA 

 

1. Pojazdy. 
 

Standardowe wymiary: 

szerokość: max. 2,8 metra; 

waga: max. 7 ton/oś, jeżeli rozstaw osi wynosi 1,3 metra albo mniej; 
max. 10 ton/oś, jeżeli rozstaw osi wynosi więcej niż 1,3 metra; 
max. 60 ton wagi całkowitej pojazdu 

długość:
  

max. 26 metry. 
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1.1. Pojazdy ciężarowe – fracht minimalny: 
 

SEK 1000 za sztukę: 
jeden kierowca bezpłatnie (przejazd, łóżko w kabinie i posiłki zawarte);  
drugi kierowca  dodatkowo SEK 500 (przejazd, łóżko w kabinie i posiłki zawarte). 

 

1.2. Pojazdy ciężarowe: 
 

SEK 280 za każdy rozpoczęty metr bieżący:  
jeden kierowca bezpłatnie (przejazd, łóżko w  kabinie i posiłki zawarte); 
drugi kierowca dodatkowo SEK 500 (przejazd, łóżko w kabinie i posiłki zawarte). 
                      

1.3. Pojazdy ciężarowe do 8m długości (L-car): 
               

SEK 1600 za sztukę 
jeden kierowca bezpłatnie (przejazd, łóżko w kabinie i posiłki zawarte);  
drugi kierowca  dodatkowo SEK 500 (przejazd, łóżko w kabinie i posiłki zawarte). 

 

1.4. Naczepy: 
 

SEK 280 za każdy rozpoczęty metr bieżący. 
 

1.5. Autobusy bez pasażerów: 
 

SEK 280 za każdy rozpoczęty metr bieżący: 
jeden kierowca bezpłatnie (przejazd, łóżko w kabinie i posiłki zawarte); 
drugi kierowca dodatkowo SEK 500 (przejazd, łóżko w kabinie i posiłki zawarte). 

 

1.6. Przyczepy kempingowe i domy na kołach ponad 6 metrów długości  
 lub 1,8 metra  wysokości bez kierowców i pasażerów 
 

SEK 280 za każdy rozpoczęty metr bieżący. 
 

1.7. Maszyny rolnicze, dźwigi, maszyny drogowe, inne: 
 

SEK 430 za każdy rozpoczęty metr bieżący. 
 

1.8. Pojazdy ponad 26 metry długości i/ lub szerokości powyżej 4 m lub ponad 7 ton/oś, 
jeżeli rozstaw osi wynosi 1,3 metra  albo mniej, albo 10 ton/oś, jeżeli rozstaw osi 
wynosi więcej niż 1,3 metra, oraz wszelkie pojazdy przekraczające jednostkową masę 
brutto 60 ton: 

 

 fracht i inne warunki transportu będą ustalane w drodze odrębnej umowy 
 

1.9. Wjechanie na pokład / zjechanie na brzeg pojazdami, o których mowa w pkt. 1.4 , 1.6 i  
 1.7 powyżej, dodatkowo SEK 500 za sztukę. 

 
 

 

2. Dodatki frachtowe. 
 

      Paliwowy: 
 

2.1. paliwowy dodatek frachtowy /BS/ będzie naliczany za każdy rozpoczęty metr bieżący pojazdu. 
Wysokość dodatku określa aktualnie obowiązujący ‘Komunikat Dodatku Paliwowego’, 
publikowany oddzielnie (dostępny na stronach: www.unityline.pl). Przewoźnik jest uprawniony 
do zmiany wysokości dodatku w przypadku zmian cen paliwa. 
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Kompensaty różnic kursowych CAF /currency adjustment factor/  
 

2.2. dodatek kompensaty różnic kursowych /CAF/ będzie naliczany za każdy rozpoczęty metr 
bieżący pojazdu. Wysokość dodatku określa aktualnie obowiązujący ‘Komunikat o Kompensacie 
Różnic Kursowych’, publikowany oddzielnie (dostępny na stronach: www.unityline.pl).  

 
     Towarów niebezpiecznych: 
 

2.3.  pojazdy zawierające towary niebezpieczne, również rozładowane ale nie oczyszczone pojazdy 
– SEK 700 za pojazd; 

2.4. pojazdy zawierające towary niebezpieczne klasy 1.1 + 1.2 + 1.3, również rozładowane ale nie 
oczyszczone pojazdy – SEK 1800 za pojazd. 
 

Nie wszystkie promy mają możliwość przewozu towarów niebezpiecznych, a ilość tych miejsc jest 
limitowana 

 
Wymiarów – następujące dodatki frachtowe będą doliczane do stawek, o których mowa w  pkt 1 
powyżej: 
 

2.5.  pojazdy ponad 2,80 metra do 3,20 metra szerokości – dodatkowo 25%; 
2.6.  pojazdy ponad 3,21 metra do 3,60 metra szerokości – dodatkowo 50%; 
2.7.  pojazdy ponad 3,61 metra do 4,00 szerokości – dodatkowo 75%. 

 
 

3. Opłata specjalna za niewykorzystane rezerwacje /non show fee/. 
 

W gestii Przewoźnika jest możliwość naliczenia specjalnej opłaty w wysokości SEK 300 za pojazd 
w przypadku nie wykorzystania rezerwacji w terminie do daty planowanej podróży. Bez 
dodatkowych opłat można dokonać rezygnacji z rezerwacji na minimum 12 godziny przed 
rozkładową godziną rejsu. 

 

 

4. Podatki drogowe od ładunku (Szwecja). 
 

      Podatki drogowe od ładunku są zawarte w stawkach przewidzianych niniejszą taryfą. 
 
 

5. Dane kontaktowe naszych Biur Promowych CARGO 
 

 

Biuro Promowe w Świnoujściu: 
 

Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce           
(wyłącznie jako agent)  

Fińska 11, 72-602 Świnoujście, Polska 

tel.:   +48 91 321 61 57 
faks: +48 91 321 61 95 

 

 

Biuro Promowe w Ystad: 
 

Unity Line Limited, Oddział w Szwecji 
Bornholmsgatan 8 C 

S-271 39 Ystad, Szwecja 

tel.: +46 411 556 900 
 

 
 

Biuro Promowe w Trelleborgu: 
 

Unity Line Limited, Oddział w Szwecji 
(wyłącznie jako agent) 

S-231 42 Trelleborg, Szwecja 
tel.: +46 411 556 990 

e-mail: trelleborg@unityline.se 
 

 

Rezerwacje cargo w Polsce: 
 

tel.: +48 91 321 61 57 

faks: +48 91 321 61 95 
e-mail: terminal.cargo@unityline.pl 

 

 

Rezerwacje cargo w Szwecji: 
 

tel.: +46 411 556 965 

e-mail: cargo@unityline.se 
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