24 órás futárszolgáltatás

Alapárak

Budapest-Vidék
24 óra
Ár
5 kg-ig
2287.10 kg-ig
2479.20 kg-ig
2658.30 kg-ig
3707.40 kg-ig
3707.50 kg-ig
3707.60 kg-ig
4450.70 kg-ig
5340.80 kg-ig
5827.90 kg-ig
6991.100 kg-ig
8196.100 kg felett minden megkezdett 25 kg + 420.- Ft
Az árak nettó árak, az Áfa-t nem tartalmazzák.

Megrendelés

Megrendelő a rendeles@stafetaexpress.hu email címre munkanap 14 óráig átküld egy listát, amely tartalmazza
a kiszállítandó termékeket, azok felvételi helyét, a címzettek nevét, pontos címét, elérhetőségét, a beszedendő
utánvét összegét, kiegészítő szolgáltatásokat.
A 14.00 óra után leadott megrendelés már a következő napon kerül felvételre.

Kiszállítás

A csomagok kiszállítása 24 órán, vagy 2 munkanapon belül történik Budapest és az ország területén. A megadott

telefonszámon a futár időpontot egyeztet a Címzettel leadás előtt, egy címen legfeljebb kétszer próbálja meg a
csomag kézbesítését, utána a küldemény visszaszállításra kerül.

A kiszállított csomagok leadását minden címen az átvevővel aláíratott Szállító levélen igazoljuk, ami a hó végi
elszámoláskor a Megrendelő részére átadásra kerül.

Csomagolás

Megrendelőnek a törékeny, sérülékeny vagy különösen nagy értékű áru szállítását külön jelezni kell, és a
megfelelő, sérülésmentes csomagolást biztosítani kell.

Biztosítás

Szállítás közbeni sérülés, törés, lopás esetén a kártérítési limit 50,000.- Ft.

Utánvétkezelés

A beszedett utánvételi díjak elszámolása a kézbesítéstől számított 10. munkanapon belül megtörténik.
Utánvét beszedésének díja nettó 400.- Ft, 30,000.- Ft-tól az összeg 2%-a.

Okmány visszaforgatás

Okmánykezelés díja nettó 400.- Ft

Kiegészítő szolgáltatások

-

A küldemény háztól-házig történő szállítása.

-

Utánvétes küldemények értékének automatikus utalása

-

8-12 óráig történő kiszállítás, melynek felára 750.- Ft

-

Éjszakai expressz szállítás, melynek felára 1000.- Ft

-

Szombati kiszállítás felára a fuvardíj 50 %-a

-

Visszáru szállítás díja a fuvardíj 50 %-a

Üzemanyag felár számítása

Az üzemanyag felár mértéke a gázolajnak a NAV által minden hónap első munkanapján érvényes árától függ, és
az alábbi módon kerül kiszámításra:
(http://www.apeh.hu/uzemanyag/uzemanyagarak)

Dízel ár (Ft.)
Üa. felár:

390-400
4%

401-410

411-420

421-430

431-440

441-450

5%

6%

7%

8%

9%

Súly meghatározása nagy terjedelmű, könnyű küldemények esetén:

hosszúság (cm) × szélesség (cm) × magasság (cm) = súly (kg)
6000

Bármilyen kérdés, vagy árajánlat esetén hívja a 06-20-279-7777-es telefonszámon ügyfélszolgálatunkat.

Budapest, 2014.

