
Priser Agersø færgen 2020

Personer

 1/1 - 31/3
1/11 - 31/12 

 1/4 - 31/5
1/9-31/10

 Åben ø-dag og 
9/10 - 18/10 

1/6-31/8

Alle priser er tur/retur

Voksen tur/retur (fra det fyldte 16 år)          55 kr.         30 kr.            15 kr.      15 kr. 

Barn tur/retur (7-15 år)          25 kr.         15 kr.            15 kr.      15 kr. 

Børn 0-6 år er gratis 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.

Gruppe på mindst 10 betalende personer - pr. voksen          50 kr.         30 kr.            15 kr.      15 kr. 

Gruppe på mindst 10 betalende personer - pr. barn          25 kr.         15 kr.            15 kr.      15 kr. 

Voksen, fast medarbejder til øen (kræver kort udstedt af færgekontoret)          25 kr.         15 kr.            15 kr.      15 kr. 

Private køretøjer og cykler

 1/1 - 31/3
1/11 - 31/12 

 1/4 -31/10  Åben ø-dag og 
9/10-18/10 

Alle priser er t/r, uden fører og passagerer. Alle køretøjer er incl. moms.

Personbil/varevogn/autocamper max. 6 m., max. 3.500 kg.        140 kr.         75 kr.            75 kr. 

Personbil/varevogn over 6 m., max. 3.500 kg.        210 kr.       135 kr.           135 kr. 

Autocamper over 6 m., max. 3.500 kg.           290 kr.       140 kr.           140 kr. 

Autocamper og varevogn over 3.500 kg.        645 kr.       645 kr.           645 kr. 

Trailer/campingvogn max. 6 m. totallængde, max. 3.500 kg.        140 kr.       140 kr.           140 kr. 

Trailer/campingvogn over 6 m., max. 3.500 kg.              320 kr.       320 kr.           320 kr. 

Personbil og campingvogn max 6 m. inkl. trækstang        280 kr.       140 kr.           140 kr. 

Personbil og campingvogn over 6 m. inkl. trækstang        460 kr.       230 kr.           230 kr. 

Bus        645 kr.       450 kr.           450 kr. 

Motorcykel          50 kr.         50 kr.            50 kr. 

Knallert          25 kr.         25 kr.            25 kr. 

Cykel          25 kr.         15 kr.            15 kr. 

Erhvervskøretøj t/r, gælder for biler der er helt eller delvis erhvervskøretøj, gælder ikke persontransport.

Værdikort/ø-kort kan ikke benyttes til nedenstående takster

Varevogn/trailer max. 6 m., max. 3.500 kg. (skal være erhvervsmæssigt på øen)          30 kr.         30 kr.            30 kr. 

Varevogn over 6 m., max. 3.500 kg. (skal være erhvervsmæssigt på øen)          45 kr.         45 kr.            45 kr. 

Trailer over 6 m., max. 3.500 kg. (skal være erhvervsmæssigt på øen)          65 kr.         65 kr.            65 kr. 

Lastbil/anhænger til lastbil og varevogn over 3.500 kg        130 kr.       130 kr.           130 kr. 

Lastbil + hænger        260 kr.       260 kr.           260 kr. 

Traktor          50 kr.         50 kr.            50 kr. 

Traktorvogn ekskl. Traktor  65 kr.         65 kr.            65 kr. 

Værdikort A - 550 kr.  505 kr.       505 kr.           505 kr. 

Værdikort B - 1.200 kr.  1.070 kr.    1.070 kr.        1.070 kr. 

Værdikort C - 2.000 kr.  1.735 kr.    1.735 kr.        1.735 kr. 

Værdikort D - 2.500 kr.  2.090 kr.    2.090 kr.        2.090 kr. 

Gebyr for køb af værdikort  50 kr.         50 kr.            50 kr. 

 1/11-31/12  1/1- 31/10 

Ø-bo personbil/varevogn max. 6 mtr. totallængde, max. 3.500 kg.          75 kr.         60 kr. 

Ø-bo trailer max. 6 mtr. totallængde max. 3.500 kg.          75 kr.         75 kr. 

Ø-bo personbil/varevogn over 6 m., max. 3.500 kg.        135 kr.       135 kr. 

Ø-bo autocamper over 6 m.        155 kr.       155 kr. 

Ø-bo motorcykel          40 kr.         32 kr. 

Ø-bo knallert          15 kr.         12 kr. 

Månedskort ø-bo personbil/varevogn privat max. 6 m., max. 3.500 kg.  1.189 kr.       951 kr. 

Løst gods fra 10-100 kg. (max. 1x1 m.)          20 kr.         20 kr.            20 kr. 

Vogn/bur          20 kr.         20 kr.            20 kr. 

Øvrige varer på palle, pr. palle             25 kr.         25 kr.            25 kr. 

Færgens vogn / Carl Medingvogn  60 kr.         60 kr.            60 kr. 

Fisk pr. 100 kg.           5 kr.           5 kr.              5 kr. 

Værdikort/ø-kort kan ikke benyttes til nedenstående takster

Ekstratur inden for sejlplan / dagtimer + ordinær billetpris        445 kr.       445 kr.           445 kr. 

Ekstratur udenfor fartplan (aftales med kontoret)  Dagspris  Dagspris  Dagspris 

Ekstratur udenfor fartplan (Beredskab m.m.)     2.470 kr.    2.470 kr.        2.470 kr. 

Års P-kort til indhegningen ved Stigsnæs færgehavn (købes på færgerne).    500 kr.       500 kr.           500 kr. 

1/2 års P-kort til indhegningen ved Stigsnæs færgehavn (købes på færgerne) 1/7-31/12-19    300 kr.       300 kr.           300 kr. 

Adm. gebyr ved manglende eller for sen aflevering af kort efter fraflytning fra øen (14 dage)        200 kr.       200 kr.           200 kr. 

Erstatningsfrikort ved mistet eller ødelagt kort.  100 kr.       100 kr.           100 kr. 

Gebyr ved ugyldig rejsehjemmel  500 kr.      500 kr.          500 kr. 

I perioden 9. til 18. oktober og Åben-Ø dag, anbefaler vi at reservere pga. begrænset pladser.

Den rejsende er forpligtet til at opsøge billettøren.

Personer med folkeregisteradresse på Agersø rejser gratis for så vidt angår

persontransport, cykler og invalidebiler, mod forevisning af frikort.
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