Sæt kryds:
FEJØ/Kragenæs

Til:

FEMØ/Kragenæs

VOKSEN OG/ELLER

ASKØ/Bandholm

BIL

månedskort (kun bil)
Kvartalskort
½-årskort
Årskort
pasfoto vedlagt (kun bil dog ikke månedskort)

Nedenstående skal udfyldes med blokbogstaver.
NAVN____________________________________________
ADRESSE__________________________________________
POSTNUMMER______ BY_____________________________
REG-nr.:_______________________________________________________
(udfyldes kun for kort til bil, hvis ikke foto)

GYLDIGT FRA____________TIL__________________________________
_________________________________________________
Dato og underskrift
Bestilling af periodekort kan foregå ved personlig henvendelse på billetkontoret i Kragenæs ELLER
indsendelse af bestilling til:
Lolland Færgefart
Havnegade 2
4900 Nakskov
samt samtidig overførsel af beløb til: Jyske Bank Konto 0682-0001736280

Til brugerne af periodekort ( årskort, halvårskort etc.) ved Lolland Færgefart.

Bestilling af periodekort kan foregå ved personlig henvendelse Kragenæsvej 89, 4943 Torrig L ELLER indsendelse af bestilling til kontoret:
Lolland Færgefart – Havnegade 2, 4900 Nakskov.
Bestillingsskemaer vil forefindes hos styrmanden på færgerne eller skemaet kan hentes på
www.lollandfaergefart.dk
Sammen med bestillingen er der en liste, som fortæller, hvad et årskort koster samtlige dage i
året. De resterende priser kan ses på rederiets hjemmeside – se ovenfor.
Ved uoverensstemmelse i dato mellem bestilling og indbetalingen, vil det være indbetalingen der
danner grundlag for udstedelsen af nyt periodekort.
Ved udstedelse af periodekort må der forventes en ekspeditionstid på cirka 14 dage. Tiden
regnes fra den dag en korrekt bestilling er modtaget og/eller betalingen er os i hænde. Brugere der
tidligere har fået udstedt periodekort med foto, behøver ikke at fremsende foto igen.

Betalingen af periodekort kan KUN ske med dankort/kreditkort ved personlig henvendelse på
adressen: Kragenæsvej 89, 4943 Torrig L, eller via Jyske Bank Reg. nr. 0682 konto nr.
0001736280 (Aldrig med kontanter) sammen med oplysning om navn og adresse - det vil
sige at periodekortet IKKE kan betales/købes ved styrmanden på færgerne /
billetpersonalet på Kragenæs Havn
Udstedelse af kort ved personlig henvendelse Kragenæsvej 89, 4943 Torrig L,:

TIR. – 08:30 – 12:45
ONS. – 08:30 – 12:45
TOR. – 08:30 – 12:45

Periodekortene kan afhentes:
Til FEMØ OG FEJØ: På billetkontoret i Kragenæs i åbningstiden:
Til ASKØ: ombord på færgen ved henvendelse til personalet.

Med venlig hilsen
Lolland Færgefart

