Ø-kort og rabatter til Læsøfærgen 2021
Læsø Kommune tilbyder fastboende, sommerhusejere og pendlere et Ø-kort, som
giver privatpersoner adgang til rabat, hvis man ofte benytter Læsøfærgen.
Der er i 2021 følgende rabatmuligheder:
Ø-billetter til nedsat pris for fastboende og sommerhusejere på Læsø
Årskort til personbefordring - årskortet er personligt og kan købes af alle kunder.
Årskort til privatkørsel i personbil - kan købes af alle kunder og kan benyttes af hele
husstanden. Alle årskort er gyldige fra købsdatoen og et år frem.
Virksomheder, fonde, foreninger m.m. kan IKKE benytte Ø-kort-rabatordningerne.
For at du kan benytte en af ovenstående rabatordninger, skal du have et Ø-kort, som
udstedes af Læsø Kommune. Du kan ansøge om Ø-kort på
https://www.laesoe.dk/selvbetjening/ansoeg-om-oe-kort
Der findes tre typer Ø-kort:

Rødt Ø-kort til Læsøboer

Det røde Ø-kort udstedes til alle, der har folkeregisteradresse på Læsø.
Med det røde Ø-kort kan du rejse til Ø-pris eller købe et årskort.

Blåt kort til sommerhusejere på Læsø

Det blå Ø-kort udstedes til alle privatpersoner, der ejer et fritidshus på Læsø, samt
dennes ægtefælle, samlever og hjemmeboende børn u. 18 år.
Ejendommen skal indeholde en registreret boligenhed, der ikke udlejes til helårsbrug.
Ved nybyggeri kan sommerhusejerkort først udstedes, når byggeriet er færdigmeldt.
Med det blå Ø-kort kan du rejse til Ø-pris eller købe et årskort.

Grønt kort til pendlere fra fastlandet
Det grønne Ø-kort udstedes til alle borgere fra fastlandet, som ønsker at gøre brug af
tilbuddet om rabat ved mange årlige rejser til Læsø.
Med det grønne Ø-kort kan du købe et årskort.
Når du har modtaget dit Ø-kort, skal du henvende dig til færgen og få din nye konto
aktiveret.
BEMÆRK: Hvis du ønsker at rejse med bil, skal du også have en BroBizz for at opnå
rabat (Dette krav udfases i løbet af 2021, hvor færgen skifter bookingsystem)
BroBizz´en kan bestilles på www.brobizz.com Du skal have dit velkomstbrev fra
BroBizz med sammen med dit Ø-kort, når vi opretter din nye konto.

Ø-kort billetter
Har du rødt eller blåt Ø-kort, kan du købe Ø-billetter til nedsat pris.
•

Gående: Billetter til gående, cykler, knallerter og motorcykler kan fra 1/1-21 KUN
købes online eller ved personlig henvendelse i ekspeditionens åbningstid.
Booker du online, skal du logge ind med dit Ø-kortnummer og din personlige
kode for at booke. Køber du ved skranken, skal du have dit Ø-kort med.
Ø-billetter kan IKKE købes ombord.
Kioskerne i ventesalen nedlægges pr. 31/12-20.
Ø-billetter er personlige, og må KUN anvendes af den person, billetten er
udstedt til.
Bil: Billetter til bil kan fra 1/1-21 KUN købes online eller ved personlig henvendelse
i ekspeditionens åbningstid.
Booker du online, skal du logge ind med det 5 cifrede BroBizz nummer og din
personlige kode, du fik, da vi tilknyttede din BroBizz til din konto.
Ø-billetter til bil må KUN anvendes, hvis der i bilen er en voksen person o.18 år
med gyldigt Ø-kort.

Ved booking af BroBizz billetter skal du være opmærksom på, at billetten bookes til
standardpris, først ved check in med din BroBizz udløses rabatten.
Årskort
Har du rødt, blåt eller grønt Ø-kort, kan du købe årskort til Læsøfærgen.
•

Årskort til personbefordring er personligt, og må KUN anvendes af den person,
det er udstedt til. Årskortet købes ved henvendelse til ekspeditionen. Billetter
skal bookes online - login med dit Ø-kortnummer og din personlige kode

•

Årskortet til personbil følger bilen og registreres på nummerpladen.
Årskort til bil må KUN benyttes af personer, der bor i samme husstand som
årskortindehaveren. Brugeren af årskortet skal være i besiddelse af gyldigt Økort i den kategori, årskortet er købt, samt have hjemmel til at føre køretøjet.
Skifter en husstand status til en dyrere Ø-kort kategori i årskortets løbetid, kan
kortet opgraderes mod en pro rata merbetaling for den resterende periode.
Årskortbilletter til bil skal bookes online på den tilknyttede BroBizz.
Der må kun tilknyttes én BroBizz pr. årskort.
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Regler for brug af Ø-kort og BroBizz
•

Rabatordningen med Ø-kort er KUN til persontransport samt PRIVATKØRSEL

•

Alle Ø-kort er personlige og udstedes med navn og billede.

•

Du skal ALTID have dit Ø-kort med på rejsen, når du benytter en rabatordning,
der kræver Ø-kort.

•

Ø-kortet, samt anden gyldig legitimation, der kan dokumentere den rejsendes
bopæl, skal kunne fremvises på forlangende.

•

Det er ikke tilladt at have mere end én reservation på sin BroBizz til samme dag i
samme sejlretning.

•

Ankommer du uden dit Ø-kort og/eller din BroBizz, kan du kun rejse til
almindelig standardpris og ikke Ø-pris, ligesom du ikke kan anvende dit årskort.

•

Læsøfærgen forbeholder sig ret til at opkræve en udeblivelsesafgift svarende til
billettens standardpris, hvis man udebliver fra sin BroBizz reservation, som kan
afbestilles indtil 20 minutter før afgang.

•

Ved misbrug af Ø-kort- eller BroBizz-ordningen er billetten ugyldig, og der
opkræves en kontrolafgift på 600 kr. Kontrolafgiften og ny gyldig billet til den
respektive afgang skal betales, inden ombordkørsel tillades. Ved gentagen
misbrug fratages retten til Ø-kort ordningen i et år.

•

Årskort til personbefordring er personligt, og må KUN anvendes af den person
kortet er udstedt til.

•

Årskort til bil må KUN anvendes med den bil det er købt til, og må KUN benyttes
af personer, der bor i samme husstand som årskortindehaveren. Brugeren af
årskortet skal være i besiddelse af gyldigt Ø-kort i den kategori årskortet er købt
samt have hjemmel til at føre køretøjet.

•

Ø-kort ordningen følger de til enhver tid gældende generelle betingelser.
Betingelserne kan læses på Læsøfærgens hjemmeside.

Gyldighed og ansvar
Ø-kortet er gyldigt, så længe du opfylder de aktuelle betingelser for udstedelse.
Er du fraflyttet øen, har du solgt dit fritidshus, eller har du blåt kort og er fyldt 18 år, er
Ø-kortet ikke længere gyldigt. Ugyldige Ø-kort, eller kort der ikke længere benyttes,
skal afleveres på Færgekontoret eller klippes over og bortskaffes.
Det er dit ansvar at passe på dit Ø-kort, så det ikke misbruges af 3.part. Ved bortkomst
af Ø-kortet skal dette straks meddeles Læsøfærgen.
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