Prislista för godstjänster
Fastställd 19 December 2018, gäller från 1 januari 2019 tillsvidare
Pos.

Typ av tjänst
Priser avser hyra av färjan från Stavsnäs Vinterhamn till säker
brygga/kaj i skärgården och åter till Stavsnäs*

exkl. moms

moms 25% inklusive moms

2019 års priser

2019 års priser

Vardagar
101 Hyra hela färjan per timma vardagar 07:30 - 16:30

2 900 kr

725 kr

3 625 kr

102 Hyra hela färjan per timma vardagar 16:30 - 07:30

3 500 kr

875 kr

4 375 kr

103 Hyra hela färjan per timma isgång vardagar

3 740 kr

935 kr

4 675 kr

104 Hyra hela färjan lördagar, söndagar 07:30-22:00 per tim.

3 850 kr

963 kr

4 813 kr

105 Hyra hela färjan storhelger, ex. midsommardagen per tim.

5 800 kr

1 450 kr

7 249 kr

1 780 kr

445 kr

2 225 kr

Helger

Stavsnäs - Styrsvik
Stavsnäs-Styrsvik (i direkt anlutning med vår övriga trafik),
107 måndag - fredag 07:30-16:30 **
Stavsnäs-Styrsvik (i direkt anlutning med vår övriga trafik),
108 måndag - fredag efter 16:30 före 07:30 **
109 Stavsnäs-Styrsvik januari-mars 2019

2 160 kr

540 kr

2 700 kr

2 800 kr

700 kr

3 500 kr

2 170 kr

543 kr

2 713 kr

300 kr

75 kr

375 kr

Övrigt
106 Timpris lastning / lossning Stavsnäs, debiteras per 5 min.
110 Farligt gods per tur, transport sker enligt ADR-S reglerna

Alla körningar börjar med en uppstarts/avslutskostnad, om 30 minuter av det timpris som gäller då
Anm* transporten påbörjas. I uppstart/avslut ingår 30 minuter lastning/lossning i Stavsnäs. Lastning-/
lossningstid utöver 30 minuter i Stavsnäs debiteras enligt pos 106.Lastning-.
Pos 107, 108 och 109 gäller under förutsättning:
- att turen påbörjas i Stavsnäs
Anm**
- att lastning i Stavsnäs, tur över till Styrsvik, lastning/lossning på Styrsvik, återfärd till Stavsnäs samt ev
lossning i Stavsnäs ryms inom 30 minuter
Alla tjänster ska bokas i förväg via godstransporter@ressel.se eller på telefon 08-731 00 25, senast kl. 13:00 vardagen innan
körningen
Körningar som accepteras senare än bokningstiden debiteras enligt överenskommelse
Ev. tillkommande hamnavgifter tillkommer vid varje taxa
Betalning för privatpersoner sker med kort ombord
Företag fakturas mot avgift 50 kr, 14 dagar netto
Vid ett större antal transporter kontakta oss för att bli avtalskund
På Waxholmsbolagets turer tillämpas Waxholmsbolagets regler och villkor. Bokning av Waxholmsbolagsgods sker hos
Waxholmsbolaget/MediCarrier 08-123 128 00
Max lastvikt på alla färjor är 50 ton
Max 5 passagerare får medfölja Olliver
Max 7 passagerare får medfölja Queen
Max 7 passagerare får medfölja Lote
Transporten sker enligt rederiets villkor och allmänna bestämmelser samt tillämpliga delar av Sjölagen.

112%

