
 

 

Fiyatlandırma İle İlgili Genel Bilgi 
 

Değerli Müşterilerimiz, 
 
Web sitemizde belirtilen standart araç fiyat tarifeleri U.N. Ro-Ro’nun sene başında duyurduğu fiyatları 
göstermektedir. 
 
Akaryakıt ve döviz fiyatlarının değişimine göre akaryakıt katkı harçları - BAF (Bunker Adjustment Factor) her 
aybaşı yeniden belirlenerek eksi ya da artı olarak navlun fiyatlarına eklenmektedir. 
 
Müşterilerimizin sene içerisinde minimum 100 adet gidiş dönüş bilet kullanmayı taahhüt etmeleri durumunda her 
taşımada anında geçerli olacak Toplu Bilet indirimlerinden faydalanabilmekteler. Konu hakkında detaylı bilgi için 
sales@unroro.com.tr adresinden Satış Departmanımız ile iletişime geçebilirsiniz. 
 
Toplu Bilet Taahhüdü olan müşterilerimiz için Ciro Prim uygulamasından faydalanma koşulu olarak talep edilen 
ilgili her ayda minimum beş araç taşıma koşulu kaldırılmıştır. Bu kapsamda: 
 

 Ödemelerini banka kartı ile yapan müşterilerimiz ciro priminden %9 ile, 

 Ödemelerini çek veya banka transferi ile yapan müşterilerimiz ciro priminden %3 ile 
faydalanabilmektedirler 

 
Toplu Bilet Taahhüdü bulunmayan müşterilerimizin ilgili ayda U.N. Ro-Ro hatlarında en az beş taşıma yapma 
koşulu ise devam etmektedir. 
 
Peşin ödemeler ciro prim sistemine dâhil değildir. 
 
Tehlikeli madde (ADR) taşımalarında araç başına ek € 50 fatura edilmektedir. Toplu Bilet Taahhüdü bulunan 
müşterilerimiz için bu tutar € 25 olarak fatura edilir. Tehlikeli madde taşıması yapan konteyner müşterileri için de 
araç başına ek € 25 fatura edilir. 
 
Gidiş-dönüş bilet alan müşterilerimiz dönüş yönlerini farklı bir hatta kullanmak istediklerinde aşağıdaki tabloda yer 
alan navlun farkları U.N. Ro-Ro tarafından fatura edilecektir. Aynı hatta yön değişimi yapan müşterilerimiz € 25 
faturalandırılır. Güncel fiyatlandırma farkları için gemi acentelerimiz ile görüşebilirsiniz. 
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Yarı Römork € 80 € 180 € 100 € 0 € 80 € 180 

Komple Araç € 90 € 210 € 120 € 0 € 360 € 480 

Uzun Araç € 90 € 150 € 60 € 0 € 360 € 420 
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Yarı Römork € 65 € 165 € 100 € 0 € 65 € 165 

Komple Araç € 80 € 190 € 110 € 250 € 330 € 440 

Uzun Araç € 80 € 135 € 55 € 245 € 325 € 380 
 

Saygılarımızla, 
U.N. Ro-Ro İşletmeleri A.Ş. 
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