ROLA Wörgl–Trento

z Wörgl

2022

(Rokład jazdy ważny od 12.12.2021, zastrzega się możliwość zmian)
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z Trento
najpóźniej rezygnacja z miejsca do

Cena przewozów: (Ważna od 01.01.2022 na czas nieokreślony, jednak najdłużej do 31.12.2022, uzależniona od ważnych obecnie cen taryfowych i warunków rynkowych)

Pojedyńczy przejazd w jednym
kierunku inkl. 1 do 2 kierowców

LKW ≤ 20.000 kg
€ 219,–

LKW ≤ 30.000 kg
€ 270,–

LKW ≤ 40.500 kg
€ 332,–

LKW ≤ 42.000kg
€ 390,–

LKW ≤ 44.000kg
€ 438,–

W cenach sprzedaży są już uwzględnione rabaty promocyjne Regionu Trento w wysokości € 33,-.

Uwaga: • W przypadku transportu materiałów niebezpiecznych (RID/ADR) dopłata w wysokości € 20,–
•
•
•
•

W przypadku transportu pojazdów doliczana jest opłata za kontrolę bezpieczeństwa w wysokości € 25,Dla przejazdów w następujące dni świąteczne będzie doliczana dopłata w wysokości € 30,–: 26.05.2022 / 16.06.2022 / 15.08.2022 / 26.10.2022 / 08.12.2022
wszystkie ceny excl. 20% VATu (możliwość fakturowania netto)
prosimy o dopilnowanie aby myto od granicy do terminalu zostało zapłacone za pomocą ”Go-Box”u

Adresy punktów sprzedaży biletów:

ROLA-Terminal Wörgl
Gewerbepark 12A, A-6300 Wörgl

ROLA-Terminal Trento
Via San Sebastian 21, I-38121 Trento/Roncafort (TN)

Tel. +43 5332 70155 | Fax +43 5332 75106

Tel. +39 04 6196 1610 | Fax +39 04 6196 6032

Uwagi dodatkowe:

• Rezerwacja miejsc możliwa jest najwcześniej na 4 dni przed odjazdem pociągu od godziny 8.00 rano w biurze Rail Cargo Operator - Austria GmbH/ROLA w Wiedniu,
rola@railcargo.com; rola.at.
• Dopuszczalne wymiary samochodu: długość: 18,80 m, szerokość: 2,60 m, wysokość: 4,00 m
• Całkowity dopuszczalny ciężar zestawu drogowego: 40 to (według określonych warunków do: 44 to)
• Transport towarów niebezpiecznych i wymagających specjalnych zezwoleń może odbyć sie tylko według określonych warunków
(Patrz - materiały niebezpieczne – list informacyjny).
• Przydzielaniem dodatkowych zezwoleń zajmują się Ministerstwo lub inne Organy Państwowe.
• Wycofanie rezerwacji pociągów z: So., N. i Pn. do godz. 14.00, Pt. do godz. 12.00, pociągi świąteczne: w przeddzień do godz. 12.00
• Opłata za dodatkową usługę: Warunki wycofania: bez pisemnej rezygnacji: € 50,–/LKW; wycofanie bez dotrzymania terminu: € 25,–/LKW
Anulowanie automatyczne (€ 50,–/LKW) samochodów, które do terminu rezygnacji nie zostały podane nr. rej.
Zmiana rezerwacji:
- pierwsza zmiana rezerwacji jest bez dodatkowych kosztów
- druga zmiana rezerwacji € 25,–
- za każde anulowanie zmiany rezerwacji pobierana jest opłata € 25,–
Za każdą inną usługę pobieramy opłatę w wysokości € 25,–
• Pracujemy na zasadach ogólnych warunków Rail Cargo Operator - Austria GmbH/ROLA , jak też warunków przewozów dla korzystania z pociągu ROLA.

Rail Cargo Operator - Austria GmbH, 1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2, Austria
rola.at | rola@railcargo.com | Tel. +43 1 93000 41041
Informacja po polsku: rola@hga-com.at | Tel. +43 1 97230 1512 | Fax -16
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