УМОВИ РЕЗЕРВАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТУ, ЩО ПРЯМУЄ РАЗОМ З
ВОДІЄМ, НА ЛІНІЇ ЧОРНОМОРСК-БАТУМІ/ПОТІ
1. Пасажир може зарезервувати перевезення легкового автомобіля довжиною до 6 м і масою без завантаження
до 3 тон, мотоцикла (в тому числі з коляскою), моторолера, мопеда, велосипеда, що слідує разом з водієм. Для
здійснення бронювання перевезення автотранспорту довжиною від 6 метрів і більше і масою без завантаження
від 3 тон і більше необхідно зв'язатися з Перевізником.
2. Перевезення легкового автотранспорту оплачується як додаткова послуга, за яку пасажир має сплатити
тариф, встановлений Перевізником. Оплата за перевезення легкового автотранспорту проводиться одночасно з
оплатою перевезення пасажира.
3. Пасажир несе відповідальність за правильність наданої інформації. У випадку:
- якщо фактична довжина легкового транспорту, що слідує разом з водієм, знаходиться в діапазоні від 5 до 6 м
або маса без завантаження знаходиться в діапазоні від 2 тон до 3 тон, при цьому оплата була проведена за
тарифом, що відповідає довжині автотранспорту до 5 м і масі без завантаженні до 2 тон, Пасажир зобов'язаний
сплатити різницю відповідно до діючого тарифу до посадки на судно.
- якщо фактична довжина легкового транспорту, що слідує разом з водієм, дорівнює чи перевищує 6 м або маса
без завантаження дорівнює чи перевищує 3 тони, Перевізник може відмовити Пасажиру в перевезенні
транспортного засобу або Пасажир може бути зобов'язаний сплатити різницю відповідно до діючого тарифу до
посадки на судно.
- якщо проблеми неправильно зазначеної інформації виникнуть при проходженні митного і прикордонного
контролю, Пасажиру може бути відмовлено в перевезенні легкового транспортного засобу. При цьому
повернення сплачених пасажиром грошових коштів за провезення легкового автотранспорту буде
здійснюватись відповідно до п. 5 (Умови повернення) цих правил, а повернення сплачених пасажиром
грошових коштів за проїзд пасажира (у разі, якщо пасажир відмовиться від поїздки) буде здійснюватись
відповідно до діючих умов повернення вартості квитка.
4. Пасажир зобов'язаний дотримуватися паспортних, митних та інших формальностей, встановлених в країнах
портів заходу судна і несе відповідальність за невиконання цих формальностей, а також за повноту і дійсність
документів, які їм подаються: паспортів, реєстраційних свідоцтв, страхових полісів, довіреностей та інших
документів , необхідних для контролюючих органів влади для вивезення чи ввезення легкового транспортного
засобу в портах заходу і/або порту призначення. У разі, якщо через недотримання цих формальностей
супроводжуваному пасажиром легкового транспортного засобу буде заборонений:
а) виїзд з країни відправлення:
повернення сплачених пасажиром грошових коштів за провезення легкового автотранспорту буде
здійснюватись відповідно до п. 5 цих правил, а повернення сплачених пасажиром грошових коштів за проїзд
пасажира (у разі, якщо пасажир відмовиться від поїздки) буде здійснюватись відповідно до діючих умов
повернення вартості квитка.
б) в' їзд в країну призначення:
пасажир зобов'язаний оплатити вартість перевезення як транспортного засобу, так і пасажира (якщо пасажир
прямує з транспортним засобом) на судні до порту, де може бути здійснена вивантаження даного легкового
транспортного засобу.
5. Умови повернення:
- При відмові Пасажира від перевезення не пізніше, ніж за 3 доби до відходу судна від порту посадки,
повертається 100% вартості перевезення легкового автотранспорту.
- При відмові Пасажира від перевезення не пізніше, ніж за 2 доби до відходу судна від порту посадки,
повертається 75% вартості перевезення легкового автотранспорту.
- При відмові Пасажира від перевезення не пізніше, ніж за 24 години до відходу судна від порту посадки,
повертається 50% вартості перевезення легкового автотранспорту.
- При відмові Пасажира від перевезення менш, ніж за 24 години до відходу судна від порту посадки, вартість
перевезення легкового автотранспортом не повертається.

