
 
Azonnali futárszolgáltatás

 
Alapárak

Körzet Motor Autó Kisteher 

1. körzet (0-2 km) 980 Ft 1 139 Ft 2 300 Ft 

2. körzet (2-5 km) 1 200 Ft 1 610 Ft 2 668 Ft 

3. körzet (5-8 km) 1 775 Ft 2 185 Ft 3 450 Ft 

4. körzet (8-12 km) 2 465 Ft 2 875 Ft 4 600 Ft 

5. körzet (12km - körzet hat.) 3 155 Ft 3 565 Ft 5 704 Ft 

Állomás (körfuvar esetén) 880 Ft 990 Ft 1 180 Ft 

Pestkörnyéki, vidéki ár (oda-vissza, 
Ft/km) 

98 Ft 124 Ft 138 Ft 

Ügyintézés (Ft/10 perc) 300 Ft 390 Ft 490 Ft 

Az áraink nettó árak, az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazzák!

Küldemények

Motoros küldemény:  max. 5 kg,  A4-es méret.
Autós küldemény:  5 kg felett, max. 125 kg-ig.
Kisteher küldemény:    1 raklapnyi áru, max. 500 kg.

Vállalási idő

Budapesten a küldeményeket 30 perc alatt felvesszük, a felvételtől számított 120 percen belül leadjuk.
Pestkörnyéken a felvételi idő 45 perc.

Árazás
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Budapesten a távolságot GPS alapú térképprogram segítségével légvonalban mérjük, a kiindulási ponttól az 
érkezési pontig 5 körzetet különböztetünk meg.

Budapesten belüli árat a kiindulási ponttól a leadási pontig mért távolság, illetve a küldemény nagysága 
határozza meg.
 Budapest területén oda – vissza (A – B – A) fuvar esetén, a visszfuvart 85% –os díjon számoljuk. 

A nagyon sürgős, a normál vállalási időnél kevesebb szállítási idő esetén 100%-os felárat számolunk fel. 
1 órán belüli fuvart csak abban az esetben vállalunk, ha ezt a megrendelés leadásakor jelzik.

 Pest környékére és vidékre az árat a kiindulási ponttól az adott településig mért km, illetve vissza Budapest 
határáig mért km határozza meg.

Vidéki fuvarnak a kiindulási ponttól 50 km, vagy annál nagyobb távolság számít.

Körfuvar (több cím egy irányban) esetén az ár a legtávolabbi cím körzetdíjából, valamint címenként 
állomásdíjból tevődik össze, amennyiben a címek érinthetőek nagyobb kitérő nélkül.

Ügyintézési díj

 Az ügyintézés első 10 perce ingyenes, ezen felül minden megkezdett 10 perc a fuvardíjon felül felszámolásra 
kerül. Ide értendő a várakozás, vásárlás, anyagbeszerzés, hivatalos ügyek intézése, pakolás stb.

 
Kiállási díj

Abban az esetben, ha a futár a megrendelő hibájából nem tudja felvenni a küldeményt a megadott címen, 
kiállási díjat számítunk fel.

Motor Autó Kisteher
Budapest 1000 Ft 1 500 Ft 2 500 Ft 
Pest környék az adott küldeményre vonatkozó 

budapesti kiállási díj +km-díj (fix ár) 
Vidék az adott küldeményre vonatkozó vidéki 

díjszabás 
Az áraink nettó árak, az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazzák!

Megrendelés

Munkaidőben (8-18-ig) lehetőség van a rendelés leadására telefonon, emailen. 
A munkaidőn kívülre, másnapra, vagy hétvégére rendelt fuvarokat előrendelésként rögzítjük.
Ezen megrendelések díja: alapár + 50 %-os felár.

Azonnali futárszolgáltatás esetén üzemanyag felárat nem számolunk!
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