INFORMATION VEDR. NYE RABATORNINGER I 2019
Pr. 1. januar 2019 ophørte salget af alle tidligere årskort ordninger. Som erstatning for
årskortene er der indført en trappetrinsmodel for alle øboere og sommerhusejere med øbo
status. Rabatordningen tilknyttes automatisk alle med et gyldigt ø-kort og kan ikke anvendes af
andre.
Det er ikke længere årskort til erhverv.
Trappetrinsmodel Ø-Bil:
Biler med gyldig BroBizz tilknyttet Læsøfærgen og gyldig status som øboer eller sommerhusejer
betaler fuld pris for de første 42 enkeltture i kalenderåret – derefter falder prisen for overfarten til
kr. 10,- pr. enkelttur i resten af 2019.
Rabatten er tilknyttet den enkelte BroBizz og er automatisk sat op til alle med ø-status.
Du benytter trappetrinsmodellen, når du logger ind med din BroBizz på hjemmesiden under
menuen LæsøBizz, eller hvis du opgiver dit 5 cifrede BroBizz nummer ved personlig kontakt.
Læs betingelser for rejsen i folderen Ø-kort & Sommerhusejerkort som findes på hjemmesiden.
Trappetrinsmodel Øbo - Gående:
Ø-Voksne (fra 16 år) der registrerer sit ø-kort ved køb betaler fuld pris for de første 42 enkeltture
i kalenderåret – derefter falder prisen for overfarten til kr. 3,- pr. enkelttur i resten af 2019.
Du kan registrere dit køb ved at skanne dit ø-kort i automaten i ventesalen, logge ind på
hjemmesiden med dit ø-kortnummer, eller få dit ø-kort skannet i forbindelse med kontant køb.
Se detaljeret vejledning på www.laesoe-line.dk
Ø-Børn fra 0-15 år med gyldigt ø-kort rejser i 2019 gratis hele året, men skal inden afrejse
registrere sit ø-kort i automaten i ventesalen, som herefter genererer en billet til 0,- kr.
Alle Ø-billetter er fremover personlige. Billetten skal skannes ved ombordstigning, og gyldigt økort skal til enhver tid kunne forevises på forlangende.
Cykler Øbo:
Cykler bliver i 2019 gratis for alle med gyldigt ø-kort. Ø-cykler registreres manuelt ved
ombordstigning og kræver ikke billet.
Børn standard billetter:
Børn fra 0-15 år der ikke har ø-status rejser gratis i 2019 i perioden med gule priser
(fra 2. januar - 21. juni samt 15. august - 31. december). Gratis billet trækkes i automaten i
ventesalen og skannes ved ombordstigning.

