
Warunki korzystania z oferty karnetu 10-przejazdowego 
 

1. Z oferty karnetu 10-przejazdowego mogą korzystać Klienci indywidualni oraz 
firmy, wykupujące przejazdy dla swoich pracowników. 

2. Karnet 10-przejazdowy plus kierowca obejmuje tylko i wyłącznie przejazd 
promem. Pozostałe aranżacje typu kabina, przyczepa, zwierzęta itp. podlegają 
dodatkowej opłacie zgodnie z obowiązującym cennikiem przejazdów 
dostępnym na stronie internetowej unityline.pl 

3. Karnet 10-przejazdowy plus kierowca z jednym miejscem w kabinie 4 
osobowej GRATIS obejmuje tylko i wyłącznie przejazd promem z miejscem 
do spania w kabinie 4 osobowej. Pozostałe aranżacje inny rodzaj kabiny, 
przyczepa itp. podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z obowiązującym 
cennikiem przejazdów dostępnym na stronie internetowej unityline.pl 

4. Karnet 10-przejazdowy z kabinami GRATIS (samochód+2 osoby+kabina 
GRATIS oraz samochód+4 osoby+kabina GRATIS) obejmuje tylko i wyłącznie 
przejazd promem wraz z kabiną GRATIS (zależnie od opcji karnetu 2- 
osobową lub 4-osobową). Pozostałe aranżacje typu przyczepa, zwierzęta itp. 
podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z obowiązującym cennikiem 
przejazdów dostępnym na stronie internetowej www.unityline.pl. Sugerowane 
dokonywanie rezerwacji przejazdu z kabiną z wyprzedzeniem, szczególnie w 
okresach wysokich przewozów takich jak: okresy przed i po świąteczne, w 
miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień oraz wrzesień. 

5. Karnety 10-przejazdowe z kabinami gratis nie obejmują kabin o statusie de 
Lux (2-os). W przypadku chęci skorzystania z kabiny de Lux (2 os.) należy ją 
wykupić w pełnej cenie (kabiny nie są objęte żadnymi dopłatami) – aktualna 
cena kabiny dostępna na stronie internetowej www.unityline.pl. 

6. Karnet 10-przejazdowy plus most obejmuje tylko i wyłącznie przejazd promem 
oraz bilet na most Oresund. Pozostałe aranżacje typu kabina, przyczepa, 
zwierzęta itp. podlegają dodatkowej opłacie zgodnie z obowiązującym 
cennikiem przejazdów dostępnym na www.unityline.pl 

7. W przypadku karnetów 10-przejazdowych z kabinami GRATIS – skorzystanie 
z przejazdu możliwe jest tylko wyłącznie w sytuacji, gdy przy dokonywaniu 
rezerwacji przejazdu dostępna jest kabina wskazanej w karnecie kategorii. W 
przypadku braku dostępnej kabiny przejazd na podstawie karnetu nie 
będzie możliwy. 

8. W sytuacji, gdy Pasażer pomimo braku dostępnych wolnych kabin, mimo 
wszystko decyduje się na wykorzystanie przejazdu z karnetu z kabiną, nie ma 
podstaw do żądania tej kabiny bez kosztowo bezpośrednio na promie. 
Kabinę o ile będzie dostępna w sprzedaży, może wykupić zgodnie z 
obowiązującym cennikiem kabin. Aktualny cennik miejsc w kabinach dostępny 
na stronie internetowej www.unityline.pl 

9. Karnet 10-przejazdowy wykupiony przez Klienta indywidualnego może być 
wykorzystany wyłącznie przez osobę, na którą wystawiony jest karnet. 

10. Rezerwacji i wykupienia oferty karnetu można dokonać nie później niż 24 
godziny robocze przed planowanym pierwszym przejazdem, w biurze Unity 
Line Limited, w biurze podróży Unity Line Ltd. lub w biurach podróży 
sprzedających oferty Unity Line Ltd. Odbiór zarezerwowanego/wykupionego 
karnetu 10-przejazdowego będzie możliwy w dniu pierwszego przejazdu tylko i 
wyłącznie na Terminalu promowym, z którego rozpoczyna się podróż. Nie ma 
możliwości wykupienia karnetu, bez dokonania wcześniejszej rezerwacji na 
ten karnet, w dniu wyjazdu na Terminalach. 

11. Potwierdzeniem dokonania i opłacenia rezerwacji jest otrzymanie numeru 
rezerwacji głównej uprawniającego do odbycia 10 przejazdów promami m/f 
Polonia lub m/f Skania w ciągu 12 miesięcy od pierwszego odnotowanego 



przejazdu. 
12. Kolejne rejsy w ramach karnetu 10-przejazdowego powinny być 

bezwzględnie zgłaszane i rezerwowane w biurze Unity Line Limited, w 
biurze podróży Unity Line Ltd. lub w biurach podróży sprzedających ofertę 
Unity Line Ltd., nie później niż 24 godziny robocze przed planowanym 
przejazdem. W przypadku braku rezerwacji na kolejny przejazd, 
skorzystanie z przejazdu w ramach karnetu nie będzie możliwe. 

13. Przy dokonywaniu rezerwacji na kolejne przejazdy Pasażer zobowiązany jest 
do podania numeru rezerwacji głównej. W przypadku oferty samochód+2 
osoby + kabina GRATIS, samochód+4 osoby + kabina GRATIS, Pasażer przy 
dokonywaniu rezerwacji zobowiązany jest dodatkowo do podania imion i 
nazwisk wszystkich pasażerów podróżujących razem z nim w samochodzie. 
Zmiany imion i nazwisk w dniu wyjazdu nie będą możliwe. 

14. Po dokonaniu rezerwacji na kolejny przejazd w ramach karnetu, Pasażer 
otrzyma numer kolejnej rezerwacji, na który musi się powołać przy odprawie. 
Na życzenie Pasażera możliwe jest wydrukowanie potwierdzenia rezerwacji. 

15. Istnieje możliwość dokonywania rezerwacji przejazdu z karnetu w dwie strony 
pod warunkiem, że w obie strony jest ten sam kierowca (dane auta i 
pozostałych pasażerów mogą być zmienione) 

16. Dodatek paliwowy pobierany jest tylko raz przy dokonywaniu rezerwacji i 
wykupie karnetu 10-przejazdowego. 

17. Wszelkie dodatkowe aranżacje nie objęte ofertą karnetu 10-przejazdowego 
(czyli kabiny, przyczepy, zwierzęta itp.) powinny być zgłaszane nie później niż 
24 godziny robocze przed planowanym przejazdem w biurze Unity Line 
Limited, biurze podróży Unity Line Ltd. lub w biurach podróży sprzedających 
ofertę Unity Line Ltd. 

18. Warunkiem skorzystania z zarezerwowanego przejazdu w ramach karnetu 10- 
przejazdowego, jest podanie numeru rezerwacji swojego przejazdu w kasach 
na Terminalach Promowych.  

19. Oferta karnetu 10-przejazdowego po wykupieniu nie podlega zwrotowi. 
20. Nie ma możliwości przedłużenia ważności karnetu 10-przejazdowego. 

Pasażer, który nie wykorzystał wszystkich przejazdów z karnetu w ciągu 
12 miesięcy od pierwszego przejazdu, nie otrzyma zwrotu za 
niewykorzystane przejazdy. 

21. Pasażer wykupując karnet 10-przejazdowy, oświadcza, że zapoznał się z 
Ogólnymi Warunkami Przewozu Morzem Pasażerów i ich Bagażu oraz 
Warunkami korzystania z oferty karnetu 10-przejazdowego i je akceptuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymienione wyżej Warunki Przewozu oraz Warunki oferty dostępne są na 
stronie internetowej www.unityline.pl 


