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For at styrke færgeproduktet til fragtkunder gennem lavere ventetid, og samtidig
gøre færgeinfrastrukturen mellem Storbritannien og EU mere effektiv, har DFDS indgået en gensidig space charter-aftale med P&O Ferries på færgeruten Dover-Calais.
Space charter-aftalen vil gøre fragtkunder i stand til at køre ombord på den næste
tilgængelige afgang på Dover-Calais-ruten, uanset hvilket af de to selskaber der driver overfarten. Alle kommercielle aktiviteter og relationer med fragtkunder forbliver
under fuld kontrol af hvert selskab.
Den nye space charter-aftale vil forkorte færgeoverfarten med op til 30 minutter og
reducere kødannelser i Dover og Calais.
DFDS driver tre kombinerede fragt- og passagerfærger mellem Dover og
Calais. P&O Ferries driver fem færger på samme overfart. Derudover driver DFDS tre
kombinerede fragt- og passagerfærger mellem Dover og Dunkirk.
"Vi er glade for at tilbyde fragtkunder på Kanalen flere valgmuligheder og mere fleksibilitet samt gøre den vigtige færgeinfrastruktur mellem Storbritannien og EU mere
effektiv", siger Peder Gellert Pedersen, Executive Vice President, DFDS Group og
Head of Ferry Division.
Space charter-aftalen for Dover-Calais forventes at starte i løbet af sommeren.
Dover-Calais-aftalen svarer til space charter-aftaler indgået af DFDS på ruter på
Nordsøen, Østersøen og i Middelhavet.
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Om DFDS
DFDS leverer færge- og transport services i og omkring Europa og har en årlig omsætning på DKK 17 mia.
For over 10.000 fragtkunder
leverer vi høj pålidelighed via
vores færge- og havneterminal
services samt vores transportog logistikløsninger.
For fem millioner passagerer
tilbyder vi sikker transport på
korte færgeruter og ruter med
overnatning.
Vi har 8.000 medarbejdere
fordelt på skibe, terminaler og
kontorer i 20 lande. DFDS blev
grundlagt i 1866, har hovedkontor i København og er noteret på Nasdaq Copenhagen.

Forbehold
Udtalelserne om fremtiden i
denne meddelelse er behæftet
med risici og usikkerhed, hvilket
medfører, at den faktiske udvikling kan afvige betydeligt.

