
Ogólne warunki 

Rezerwacja 
• Można dokonać rezerwacji online lub za pośrednictwem naszego call center do 24 godzin przed 

wylotem. 

• Za rezerwację na 1 dzień przed wylotem pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości £100. 

Ważność  
• Aby ubiegać się o zwrot £50, klient musi przedstawić potwierdzenie rezerwacji (drukowane lub na 

urządzeniu elektronicznym) + wydrukowany paragon ze sklepu w Dunkierce lub w Calais, na 

pokładzie w recepcji 

• W sklepie z terminalami w Dunkierce i Calais nie ma wymagań dotyczących kwot minimalnych 

wydatków. Klienci muszą jednak okazać dowód zakupu w sklepie w Dunkierce lub w Calais w ciągu 

12 godzin od wyjazdu z Dover. 

• Twój Lane Hanger będzie potrzebny do robienia zakupów w sklepach w Dunkierce lub Calais 

• Cashback jest ważny tylko w ciągu 12 godzin od rezerwacji. 

• Zarezerwowane miejsce na zarezerwowany wyjazd. 

• Obowiązuje we wszystkich dostępnych wyjazdach 4 godziny przed/po początkowej rezerwacji 

wyjazdu 

• Odprawa w porcie nie później niż 1 godzinę przed wypłynięciem. 

• Bilet jest ważny na wszystkie standardowe typy pojazdów (samochód, wysoki samochód, motocykl, 

motocykl z bocznym wózkiem, rower, samochód niski) 

• Sklep przy terminalu w Dunkierce i Calais jest otwarty od 10:00 do 19:00 czasu 

środkowoeuropejskiego i należy go odwiedzić podczas podróży. 

Zmiana / anulowanie  
• Zmiana rezerwacji / zmiana daty rezerwacji jest możliwa za opłatą w wysokości 20 funtów i należy 

zapłacić różnicę w taryfie. 

• Zmianę rezerwacji / zmianę daty rezerwacji należy dokonać telefonicznie za pośrednictwem naszego 

call center nie później niż 1 dzień przed zarezerwowanym wyjazdem. 

• Nie można anulować rezerwacji  

Wszystkie produkty są uzależnione od dostępności. Wszystkie dane są aktualne w momencie 
publikacji. Z pominięciem błędów i niedoszacowań. Sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych jest 
zabroniona osobom poniżej 18 roku życia. Może być wymagane przedstawienie dowodu pełnoletniości. 
Wszystkie porównania cen w sklepach odnoszą się do Wielkiej Brytanii i są poprawne na dzień 
20.09.21. Niektóre pozycje są obliczane proporcjonalnie do butelki lub opakowania o mniejszym 
rozmiarze. Oferty ważne do 01.02.2022.  
 


