
Erbjudanden 2023

Till dig som har Rederiaktiebolaget Eckerös aktieägarkort 
har vi i år tagit fram följande erbjudanden. Vi ses ombord!

ECKERÖ LINE Reseerbjudanden hela året
Aktieägarkortet berättigar innehavaren till fria resor t/r för en person med  
M/S Finlandia. Reseerbjudandet gäller endast vid förhandsbokning senast en 
timme före avgång. Kortet uppvisas vid incheckning. Aktieägarkortet är personligt.

Som aktieägarkortsinnehavare får du 50 % rabatt på A- eller B-hytt, 25 % 
rabatt på loungebiljett och 25 % rabatt på fordonsbiljett (gäller fordonsmått 1, 
max höjd 1,9 m, längd 5 m) på M/S Finlandia. Erbjudandet är personligt och 
förutsätter förhandsbokning. Ange produktkod AKEC23 vid bokning.

ECKERÖ LINJEN Reseerbjudanden hela året
Aktieägarkortet ger innehavaren fria personbiljetter med M/S Eckerö.  
Reseerbjudandet gäller endast vid förhandsbokning senast en timme före 
avgång. Kortet uppvisas vid incheckning. Aktieägarkortet är personligt.

Som innehavare av aktieägarkort kan du köpa Eckerö Linjens årskort till  
rabatterat pris enligt följande:

• Årskort för personbil fordonsklass 1 inklusive alla medresenärer i bilen (max 9 
personer). Med detta årskort kan man även boka personbil + släp för halva priset 
samt även använda det som årskort på anslutningsbussarna i Sverige. 
Aktieägarpris 112 €/1 176 SEK (ordinarie pris 160 €/1 680 SEK).

• Årskort för buss och båt (gäller anslutningsbussarna i Sverige).
Aktieägarpris 57,40 €/602 SEK (ordinarie pris 82 €/860 SEK).  

Viktig information vid köp av årskort; på framsidan av ditt aktieägarkort finns 
en personlig kod (= rabattkod) som du måste använda vid köp av årskort för att 
erhålla aktieägarrabatten. Årskortet är digitalt och registreras på ditt kundkonto.

Du köper ditt årskort på eckerolinjen.ax/arskort eller eckerolinjen.se/arskort 
genom att logga in på ditt kundkonto, välja ”Mitt kundkonto” och klicka på  
knappen ”Köp kort”. Där väljer du vilken typ av kort du vill köpa och fyller i din  
personliga kod från aktieägarkortet. Du kan även köpa årskort via telefon eller 
på Eckerö Linjens kontor i Mariehamn, Berghamn eller Grisslehamn. Eckerö  
Linjens årskort är personliga – årskortsinnehavaren måste vara med på resan.

Februari månad med fin taxfreerabatt!
Vi erbjuder dig som aktieägare 20 % rabatt på ordinarie pris på dina inköp i  
taxfreebutik Magasin Märket på M/S Eckerö (exklusive livsmedel, snus och  
produkter från Chanel och Dior). Erbjudandet gäller under hela februari månad 
2023. Vänligen visa upp ditt aktieägarkort innan registrering av dina varor. 


