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Ø-kort
Læsø Kommune tilbyder fastboende, sommerhusejere og pendlere et Ø-kort, som giver privatpersoner
adgang til rabat, hvis man ofte benytter Læsøfærgen.
For at du kan benytte ordningen, 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.

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.
Virksomheder, fonde, foreninger m.m. kan IKKE benytte sommerhusejerordningen.

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.
Når du har modtaget dit Ø-kort, kan du vælge mellem to rabatmodeller, trappetrinsmodellen eller årskort.

Rabatordning - trappetrinsmodel
Med dit Ø-kort har du mulighed for at opnå rabat efter 60 rejser i samme kalenderår, således at du fra tur
nr. 61 rejser til reduceret pris resten af året. Rabatordningen findes både til bil og til gående.
Rabatten for bil gælder KUN personbiler til privatkørsel og er betinget af en tilknyttet BroBizz.
Rabatten for gående er betinget af brug af Ø-kort ved billetkøb.
Optjeningen af rabat følger det enkelte produkt og kan ikke kombineres mellem gående og bil billetter.

Rabatordning - Årskort
Som alternativ til trappetrinsmodellen kan du købe et årskort der gælder fra købstidspunktet til 31/12-20.
Årskort til gående er personligt.
Årskort til bil må bruges af hele husstanden. Der må kun tilknyttes én BroBizz pr. årskort.
Da årskortordningen først er indført i februar måned, tilbyder vi alle, der allerede er påbegyndt
trappetrinsmodellen at flytte deres ordning til et årskort og modregne de allerede betalte ø-kort billetter i
prisen for 2020 årskortet. Flytning af ordning fra trappetrinsmodel til årskort med modregning er KUN
mulig ved køb af årskort inden 1. marts 2020.
Tilmelding til årskortmodellen skal ske ved henvendelse til ekspeditionen. Evt. modregning af allerede
foretagede rejser, vil ske ved overførsel til kundens kontonummer. Betaling af årskort skal ske ved
personligt fremmøde.
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Anvendelse
Gående
For at benytte en af rabatordningerne til gående, skal du købe billet med dit Ø-kort.
Når du har modtaget dit Ø-kort, skal du kontakte Læsøfærgen og bede om at blive oprettet som Ø-kort
kunde. Du skal inden beslutte, om du vil benytte trappetrinsmodellen eller købe et årskort.
Har du valgt trappetrinsmodellen, kan du købe en gående billet med dit Ø-kort på hjemmesiden samt i
kioskerne i terminalen. Det er muligt at købe kontantbilletter ved personlig betjening i kontorets
åbningstid. Når du når tur nr. 61 reduceres prisen automatisk ved køb. Vi gør opmærksom på, at
returbilletter skal købes online. Det er kun muligt at trække en envejsbillet i kioskerne.
Har du valgt årskortmodellen, skal du stadig have en billet med på rejsen. Du kan booke billet på
hjemmesiden ved at logge ind med dit Ø-kort. Du kan også skanne Ø-kortet i kiosken i terminalen og
trække en envejsbillet uden betaling til den ønskede rejse.
Rabatordningen til gående med Ø-kort er personlig, du må altså kun købe/trække en gående billet til dig
selv på dit Ø-kort, og du skal altid have dit Ø-kort med på rejsen.

Rejsende med bil
For at benytte rabatordningen til bil, skal du benytte en BroBizz.
BroBizz´en bestilles ved www.brobizz.com. Når du har modtaget din BroBizz, skal du kontakte Læsøfærgen
og bede om at blive tilknyttet som BroBizz kunde hos Læsøfærgen. Du skal, inden vi tilknytter dig til færgen,
vælge, om du vil benytte trappetrinsmodellen eller købe et årskort.
Når du henvender dig til Læsøfærgen for tilknytning af en BroBizz, skal du bruge velkomstbrevet fra BroBizz
samt dit Ø-kort.
Henvendelse kan ske ved personligt fremmøde i ekspeditionens åbningstid, eller du kan sende et billede af
dit velkomstbrev samt dit Ø-kort til info@f-l.dk.
Når Bizz´en er tilknyttet, kan du booke billet via hjemmesiden samt ved personlig betjening i kontorets
åbningstid.
Rejser du med bil, skal du være opmærksom på, at du ved reservation booker til aktuel standardpris. Først i
det øjeblik, du tjekker ind med BroBizz´en, udløses den rabatpris, du har ret til jf. Ø-kort type og antal
rejser, du har foretaget i kalenderåret. Biler uden BroBizz betaler altid standardpris og opnår ingen Ø-rabat.
Dette gælder, uanset om du er tilmeldt trappetrinsordningen eller har købt et årskort.

Priser
Læsøfærgens aktuelle Ø-kort priser kan ses på hjemmesiden.
Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.
De nuværende priser er reguleret pr. 01/02-2020.

Læsøfærgen
Telefon +45 98 49 90 22 – E-mail: info@f-l.dk – www.laesoe-line.dk

Ø-kort til Læsøfærgen
Opdateret 1. feb. 2020

Regler for brug af Ø-kort og BroBizz
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

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.
En BroBizz tilknyttet Læsøfærgens rabatordning er ”personlig” inden for husstanden. Medlemmer
med samme type Ø-kort må således gerne benytte den samme BroBizz og opnå fælles rabat eller
rejse på samme bilårskort, hvis de har fælles folkeregisteradresse.
Du må kun have én BroBizz tilknyttet pr. trappetrinsmodel eller årskort.
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 standard
pris, 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.
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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