Resevillkor för en 10-resorsbiljett
1. Erbjudandet med 10-resorshäftet gäller för privatpersoner samt företag som betalar
för sina anställda.
2. 10-resorshäftet för en förare och fordon avser endast färjeöverfart. Kostnader utöver
detta, som t ex hyttplats, släp eller transport av djur, medför en extra kostnad enligt
den aktuella prislista som finns på unityline.se.
3. 10-resorshäftet med GRATIS hytt (fordon + två personer + GRATIS dubbelhytt eller
fordon + fyra personer + GRATIS fyrbäddshytt) avser endast färjeöverfart med hytt
för två eller fyra personer, beroende på valt alternativ. För kostnader utöver detta t
ex släpvagn, djur etc tarifferas enligt gällande prislista, som finns tillgänglig på
unityline.se. Vi rekommenderar starkt att förhandsboka hytter och speciellt under
högsäsong i samband med semestertider, dvs juni, juli, augusti och september.
4. I 10-resorsbiljetter med gratis hytt ingår inte de luxe hytter (2-bädds) dessa hytter
kan köpas endast till ordinarie priser (mellanskillnadsbetalning tillämpas ej). Aktuella
hyttpriser finns tillgängliga på www.unityline.se
5. 10-resorshäftet plus broöverfart gäller bara för färjeresan samt tågbiljett över
Öresundsbron. För tillkommande behov av hyttplats eller transport av släpvagn, djur
etc debiteras avgift enligt gällande prislista, som finns tillgänglig på unityline.se.
6. Resa med 10-resorshäftet inklusive GRATIS hytt gäller bara om hytt i den kategori
som anges i 10-resorshäftet är tillgänglig vid bokningstillfället. Om ingen sådan hytt
finns tillgänglig kan inte 10-resorshäftet utnyttjas vid detta tillfälle.
7. Om passageraren, trots att det saknas tillgängliga hytter vid bokningstillfället,
bestämmer sig för att resa på utan hytt kommer det inte att tilldelas en gratis hytt
ombord. Hytter, om de finns tillgängliga till försäljning i receptionen efter färjans
avgång kommer att kunna köpas enligt gällande prislista, som finns tillgänglig på
unityline.se.
8. 10-resorshäfte köpt av privatperson är personligt och får användas endast av den det
är utfärdat till och vars namn anges på häftet.
9. Bokning och betalning av biljetten ska göras minst 24 arbetstimmar före planerad
avgång, på Unity Line Limited kontor, Unity Lines Ltd. resebyrå eller resebyråer som
säljer Unity Line-resor. Avhämtning av att nytt bokad/köpt 10-resorsbiljett är endast
möjligt på färjeterminalerna på den första avresedagen. Biljett kan inte köpas på
terminalen på avresedagen utan tidigare bokning.
10. Bokningsbekräftelse ges i form av ett huvudbokningsnummer samt en 10resorsbiljett med 10 kuponger som berättigar till 10 resor med färjorna Polonia och
Skania inom 12 månader från första resan. Biljetten utfärdas på färjeterminalen den
första resdagen.
11. En kupong gäller för en enkel resa. Kupongen får endast rivas av på färjeterminalen
på resdagen.
12. Efterföljande resor med 10-resorsbiljetten måste bokas på ett Unity Line Limitedkontor, Unity Line Ltd. resebyrå eller på resebyråer som säljer Unity Line-resor minst
24 arbetstimmar före planerad avgång. Resa medges inte utan föregående bokning.
13. Vid bokning av efterföljande resor måste huvudbokningsnumret uppges samt föroch efternamn på samtliga resenärer i bilen. Det går inte att ändra namn på
avresedagen.

14. Vid bokning av efterföljande resa med 10-resorsbiljett erhålls ett bokningsnummer
som måste uppges vid incheckning. Om så önskas kan en bokningsbekräftelse fås i
samband med bokningen.
15. Om bokning görs för tur- och returresa kommer dessa att betraktas som två separata
bokningar.
16. Bränsletillägg betalas bara en gång, vid bokning och betalning av 10-resorshäftet.
17. Allt som inte omfattas av 10-resorshäftet (hytt, släp- eller husvagn) måste bokas hos
Unity Line Limited-kontor, Unity Line Ltd. resebyrå eller på resebyråer som säljer
Unity Line-resor senast 24 timmar före avresa. Betalning för dessa extrabeställningar
betalas avresedagen på färjeterminalen.
18. 10-resorsbiljetten måste visas upp på färjeterminalen. Resa medges endast
originalkupong kan visas vid incheckningen. I annat fall måste passageraren köpa ny
biljett på färjeterminalen.
19. 10-resorsbiljeetten kan inte återbetalas efter köp.
20. Borttappade eller förstörda 10-resorsbiljetter kan inte ersättas eller förnyas.
Passagerare som har förlorat/förstört en 10-resorsbiljett kommer inte att kunna
genomföra resa även om denna bokats och betalats och outnyttjade resor kommer
inte att ersättas. Passagerare måste i sådant fall köpa ny biljett.
21. Giltighetstiden på en 10-resorsbiljett kan inte förlängas. Passagerare som inte har
utnyttjat resor inom 12 månader från första resan kommer inte att ersättas för
outnyttjade resor.
22. Passagerare som reser med 10-resorsbiljett är skyldig att ta del av och acceptera
Standardvillkor for transport av passagerare och bagage till sjöss samt Resevillkor för
en 10-resorsbiljett som finns tillgängliga på www.unityline.se

