BELFÖLDI ÁRLISTA -ÁSZF
ÁRAJÁNLAT BELFÖLDI CSOMAGSZÁLLÍTÁSRA
Tisztelt Hölgyem/Uram!
A továbbiakban a Sprinter Futárszolgálat árajánlatát tekintheti meg házhoz szállításra vonatkozóan,
csomagszám megkötés nélkül.
Internetes csomagfeladás
Kérjük, regisztráljon oldalunkon és az alábbi csomagszállítási díjakon adhatja fel csomagját.
Amennyiben bármilyen kérdés merül fel, kérjük, hogy keresse közvetlenül értékesítıjét vagy
ügyfélszolgálatunkat.
Bízunk abban, hogy hamarosan
amarosan partnerink között üdvözölhetjük.
üdvözö
Üdvözlettel,
Sprinter Futárszolgálat Kft.
Az ajánlat szempontjából lényeges bármely körülmény – akár felektıl független, akár a felek
bármelyikétıl függı – változása esetén a SPRINTER Futárszolgálat Kft. az ajánlat bármely részének
módosítási jogát fenntartja.

Alap díjszabás
ORSZÁGOS BELFÖLDI ÁRLISTA
ÁRL
– NETTÓ DÍJAK
Szombat
délelıtti*

10 óra
elıtti

12 óra
elıtti

Standard /
1
munkanapos

Standard /
2
munkanapos

0,1–2 kg-ig

2780Ft

1930 Ft

1330 Ft

1139 Ft

1109 Ft

2,1–5 kg-ig

3020 Ft

2170 Ft

1570 Ft

1254 Ft

1224 Ft

5,1–10 kg-ig

3500 Ft

2650 Ft

1930 Ft

1369 Ft

1339 Ft

10,1–15 kg-ig

3980 Ft

3140 Ft

2290 Ft

1484 Ft

15,1–20 kg-ig

4 280 Ft

3 440 Ft

2 590 Ft

1 799 Ft

1454 Ft
1769 Ft

20 kg felett + 110 Ft/kg – maximális súly 40kg

Szombat délelıtti szállítás: csak heti 25 db egy, vagy két munkanapos címzett feladása után vállalunk
Elıre fizetés feladáskor:: Internetes csomagfeladás esetén a Feladó elıre fizeti meg a
csomagfeladás díját!
A fent megjelölt díjak nem tartalmazzák az utánvét díjat, biztosítást, e-útdíjat,
e útdíjat, üzemanyagfelárat és a
banki költséget! Áraink az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

Az ajánlat csak magyar bankszámlaszámla megadása esetén érvényes, külföldi bankszámlára történı utalás esetén csak
egyedi díjon, külön egyeztetés után biztosítunk lehetıséget.
Az ajánlat szempontjából lényeges bármely körülmény – akár felektıl független, akár a felek bármelyikétıl függı – változása
esetén a SPRINTER Futárszolgálat Kft. az ajánlat bármely részének módosítási jogát fenntartja.
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1 címzett / 1 fuvarlevél = 1 szolgáltatási díj! Az árlistában megadott árak egy címzett
mzett részére
kézbesített áru esetén csomagszámtól függetlenül 1 szolgáltatási díjjal kerülnek kiszámlázásra
(amennyiben a Megrendelı címzettenként 1 fuvarlevelet készít)!
Az ajánlat csak magyar bankszámlaszámla megadása esetén érvényes, külföldi bankszámlára történı
utalás esetén csak egyedi díjon, külön egyeztetés után biztosítunk lehetıséget.

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS - KIEGÉSZÍTİ DÍJAK
UTÁNVÉT DÍJAK

BIZTOSÍTÁS DÍJAK

0- 60 000 Ft-ig

403 Ft

0- 50 000 Ft-ig

40 Ft

60 001-100 000 Ft-ig
ig

633 Ft

50 001-100 000 Ft-ig

80 Ft

100 001-150 000 Ft-ig
ig

1035 Ft

100 001-150 000 Ft-ig

120 Ft

150 001-200 000 Ft-ig
ig

1323 Ft

150 001-200 000 Ft-ig

140 Ft

200 001-250 000 Ft-ig
ig

1840 Ft

200 001-250 000 Ft-ig

190 Ft

250 001-300 000 Ft-ig
ig

2415 Ft

250 001-300 000 Ft-ig

270 Ft

300 001-350 000 Ft-ig
ig

2760 Ft

300 001-350 000 Ft-ig

320 Ft

350 001-400 000 Ft-ig
ig

2990 Ft

350 001-400 000 Ft-ig

390 Ft

400 001-450 000 Ft-ig
ig

3220 Ft

400 001-450 000 Ft-ig

440 Ft

450 001-500 000 Ft-ig
ig

3450 Ft

450 001-500 000 Ft-ig

490 Ft

PÓTDÍJAK
Futár
(Díj/cím)

Pótdíj (Ft)

Futár (Díj/cím)

kevesebb, mint 350
Ft/liter gázolajár

0%

Tranzakciós díj

0,30% max 6.000 Ft
0,30%,

350-360 Ft/liter
361-370 Ft/liter
371-380 Ft/liter
381-390 Ft/liter
391-400 Ft/liter

1%
2%

E-útdíj* -Vidéki kiszállítás

Budapest - Budapest: 0%,
Budapest - Vidék: 3,5%,
Vidék
Vidék-Budapest:
3,5 %,
Vidék - Vidék: 6%

Üzemanyagfelár

3%
4%
5%

minden további 10 Ft után 1% ponttal növekszik

SMS értesítés/sms
E-mail értesítés

25 Ft/sms/csomag
ingyenes

E-útdíj - Budapesthez tartozó irányítószám: 1000-1999
1000
Tranzakciós díj az utánvét összeget érinti

ÜZEMANYAGFELÁR:
Üzemanyagfelár mértéke az alábbi táblázat szerint havonta kerül meghatározásra, minden hónap elsı
munkanapján a NAV által havonta közzétett árak alapján:
http://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak
Az ajánlat csak magyar bankszámlaszámla megadása esetén érvényes, külföldi bankszámlára történı utalás esetén csak
egyedi díjon, külön egyeztetés után biztosítunk lehetıséget.
Az ajánlat szempontjából lényeges bármely körülmény – akár felektıl független, akár a felek bármelyikétıl függı – változása
esetén a SPRINTER Futárszolgálat Kft. az ajánlat bármely részének módosítási jogát fenntartja.
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TRANZAKCIÓS DÍJ:
6.000, Ft.
Tranzakciós díj mértéke 0,3%, de fizetési mőveletenként legfeljebb 6.000,E-ÚTDÍJ FELÁR:
Az autópályák, autóutak és fıutak használatáért fizetendı, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII.
törvény értelmében a 3,5 tonnánál nagyobb össztömegő tehergépkocsik után az autópályákon, autóutakon és
fıutakon e-útdíj
útdíj kötelezettség keletkezik. Az e-útdíj
e útdíj csak az alapdíjat érinti, az utánvét beszedés, a biztosítás
díját, valamint az egyéb külön- és különleges szolgáltatások díját nem terheli. A megjelölt alapdíjak nem
tartalmazzák az e-útdíj felárat. E-útdíj
útdíj - Budapesthez tartozó irányítószám: 1000-1999-ig.

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
ÁRAINK AZ ALÁBBI SZOLGÁLTATÁSOKAT
GÁLTATÁSOKAT TARTALMAZZÁK
TARTALM
Ingyenes árufelvétel egyeztetett idıben és helyen.
Háztól-házig szállítás.
Információ a csomag státuszáról interneten. www.sprinter.hu
Utánvételes küldemények értékének utalása.
Jelentés e-mailen
mailen az utánvételrıl.
Az utánvéteket banki átutalással juttatjuk vissza. Elsı feladás esetén az utánvételi összeg utalásához
helyes bankszámlaszám, valamint az utalási jelentés küldéséhez e-mail
mail cím megadása szükséges.
A beszedendı utánvétel összege maximum 500.000 Ft/címzett lehet.

A CSOMAG TERJEDELMÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
INFORMÁCIÓ
1 db csomag súlya maximum 40 kg /1 fuvarlevéllel 1 címhelyre több csomag is küldhetı/
1 szállítmány (1 címhelyre feladott összes csomag) maximum 150 kg és a maximális terjedelme 0,5 m3
lehet!E méretek felett a térfogatsúlyos szállítási tarifa lép életbe, ahol 1m3 = 300 kg!
A küldemények címoldalának legkisebb mérete: 12 cm x 17,5 cm

SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDİK
SZOMBAT
DÉLELİTTI

Kézbesítés az árufelvételt követı szombaton délelıtt 8-12
8 12 óra között, csak
SPRINTER depó pontokon*
pontokon elérhetı szolgáltatás. csak heti 25 db egy, vagy két
munkanapos címzett feladása után vállalunk

10 ÓRA ELİTTI

Kézbesítés az árufelvételt követı munkanapon reggel 8-10
8 10 óra között, csak
SPRINTER depó pontokon*
pontokon elérhetı szolgáltatás.

12 ÓRA ELİTTI

Kézbesítés az árufelvételt követı munkanapon reggel 8-12
8 12 óra között, csak
SPRINTER depó pontokon*
pontokon elérhetı szolgáltatás.

1 ÉS 2
MUNKANAPOS

Kézbesítés az árufelvételt követı elsı vagy második munkanapon munkaidıben
8-17
17 óra között bármikor, az egész ország területén.

*SPRINTER depó pontok:: Budapest, Békéscsaba, Debrecen, Eger, Gyöngyös, Gyır, Kaposvár, Kecskemét, Mátészalka,
Mátészal
Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Szekszárd, Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Veszprém,
Zalaegerszeg
Az ajánlat csak magyar bankszámlaszámla megadása esetén érvényes, külföldi bankszámlára történı utalás esetén csak
egyedi díjon, külön egyeztetés után biztosítunk lehetıséget.
Az ajánlat szempontjából lényeges bármely körülmény – akár felektıl független, akár a felek bármelyikétıl függı – változása
esetén a SPRINTER Futárszolgálat Kft. az ajánlat bármely részének módosítási jogát fenntartja.
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EGYÉB KIEGÉSZÍTİ SZOLGÁLTATÁSOK
GÁLTATÁSOK- DÍJAK
AZONNALI KISZÁLLÍTÁS VIDÉKRE

90 Ft/km (oda-vissza) + 2290 Ft kiállási díj(max.
(max. 1,5 t)

OKMÁNY VISSZAFORGATÁS

500 Ft/cím (Kérjük, pontosan tüntesse fel, hogy milyen okmányt
kell visszajuttatni).

CÍMMÓDOSÍTÁS

500 Ft/csomag

E-MAIL ÉRTESÍTÉS

ingyenes

SMS ÜZENET

25 Ft/üzenet

CSOMAGCSERE

normál fuvardíj

SZTORNÓS CSOMAG VISSZASZÁLLÍTÁSA
ÍTÁSA fuvardíj 50 százaléka
LEHÍVÁS / VISSZÁRU

normál fuvardíj

TÚL MÉRETES, TÚLSÚLYOS

normál fuvardíj+2000 Ft+áfa felár, elıre
lıre egyeztetve
A szállítási idı + 1 munkanappal meghosszabbodhat!

ÁRUKEZELÉS

BIZTOSÍTÁS
KÜLDEMÉNYEK ETIKETTEL, VAGY
FUVARLEVÉLLEL TÖRTÉNİ
İ PÓTLÁSA
(ROSSZ OLVASHATÓSÁG, STB. MIATT)

SPRINTER a szállítmányokra 500.000 Ft értékig vállal
felelısséget, e felett a Feladónak kell biztosítást kötnie.
200 Ft/fuvarlevél

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
Sztornó-díj: Amennyiben a Küldemények kézbesítése a Megrendelı vagy a címzett hibájából adódóan nem
lehetséges – pl. olvashatatlan, helytelen vagy hiányos címzés, helytelen telefonszám megadása –, illetve a címzett
írásban vagy szóban jelzi, hogy nem kívánja átvenni a Küldeményt, a Sprinter sztornó-díjként
díjként a szolgáltatási díj
50%-ával
ával megemelt összeget számíthat fel.
Visszáru/csomagcsere felvétele a címhelyen a csomag kézbesítése esetén:
esetén: A súlykategória szerinti 1
munkanapos szállítási díj 100%-a.
Lehívás Magyarország egész területén:
területén: A súlykategória szerinti 1 munkanapos szállítási díj 100%-a.
100%

Az ajánlat csak magyar bankszámlaszámla megadása esetén érvényes, külföldi bankszámlára történı utalás esetén csak
egyedi díjon, külön egyeztetés után biztosítunk lehetıséget.
Az ajánlat szempontjából lényeges bármely körülmény – akár felektıl független, akár a felek bármelyikétıl függı – változása
esetén a SPRINTER Futárszolgálat Kft. az ajánlat bármely részének módosítási jogát fenntartja.
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HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS - TÚLMÉRETES ÁRUK
Raklapos megbízás hiánya esetén, az áru a következı szállítási nap kerül kiszállításra, amennyiben az idı alatt a
megbízás megérkezik. Egy Megbízótól egy címre feladott raklapos/túlméretes tömegő vagy mérető áru
függetlenül a kitöltött fuvarlevelek számától, Sprinter központban összevonásra kerül és raklapos árunak
minısíthetı.

Amennyiben nem raklapos megbízásként kerül átadásra
átadá az áru
Raklaposan feladott vagy raklaposnak minısített, de nem raklapra helyezett árufeladás esetén, az áru raklapra
helyezésének és fóliázásának költsége és munkadíja a Megbízót terheli.
Ha nem raklapos megbízásként kerül átadásra az áru, úgy a Sprinter egyszeri díjat számláz ki a partner felé.
Ennek díja 3000 Ft + ÁFA, amely a raklapos áruszállítási díjon felül kerül számlázásra.
A fenti maximális raklap méretet meghaladó küldemény esetén, SPRINTER a kézbesítést megtagadhatja, vagy a
következıı szállítási napra teheti a kézbesítést, a térfogatsúlynak megfelelı raklapos díj számlázása mellett.
A megjelölt raklapos díjak kerülnek kiszámlázásra abban az esetben is, ha nem raklapos feladásként érkeztek a
csomagok, de méret és súly alapján raklapossá
raklapossá minısítette raktárunk, mivel meghaladta az ászf szerinti súlyt és
méretet.

ÁRUFELVÉTELI DÍJ
Árufelvétel a megbízó telephelyén:
n: 2000 Ft + ÁFA
Amennyiben a megbízó beszállítja a raklapos árut a Sprinter központi telephelyére, úgy ez a tétel nem
kerül kiszámlázásra.

Súly (kg)
1 - 15 kg
15 - 30kg
31-60 kg
61-100 kg
101-200 kg
201-300 kg
301-400 kg
401-500 kg
501-600 kg
601-700 kg
701-800 kg
801-900 kg
901-1000 kg

RAKLAPOS ÁR DÍJ / RAKLAP
Budapest
Vidék
5400
5500
nettó Ft díj
5760
5875
nettó Ft díj
6240
6375
nettó Ft díj
7800
8000
nettó Ft díj
8160
8375
nettó Ft díj
8520
8750
nettó Ft díj
8880
9125
nettó Ft díj
9240
9500
nettó Ft díj
9960
10250
nettó Ft díj
10920
11250
nettó Ft díj
12120
12500
nettó Ft díj
13320
13750
nettó Ft díj
14520
15000
nettó Ft díj

Az ajánlat csak magyar bankszámlaszámla megadása esetén érvényes, külföldi bankszámlára történı utalás esetén csak
egyedi díjon, külön egyeztetés után biztosítunk lehetıséget.
Az ajánlat szempontjából lényeges bármely körülmény – akár felektıl független, akár a felek bármelyikétıl függı – változása
esetén a SPRINTER Futárszolgálat Kft. az ajánlat bármely részének módosítási jogát fenntartja.
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RAKLAPOS ÁRU KIEGÉSZÍTİ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA
Utánvét kezelés költsége raklapos megbízás esetén:
RAKLAPOS ÁRU
U UTÁNVÉT
Utánvét érték (Ft)
1 – 100.000 Ft
800
nettó Ft díj
100.001 – 200.000
1400
nettó Ft díj
200.001 – 300.000
2400
nettó Ft díj
300.001 – 400.000
3000
nettó Ft díj
400.001 – 500.000
3450
nettó Ft díj
E-útdíj
útdíj felárak raklapos megbízás esetén:
Küldemény feladási helye Küldemény kézbesítési helye

Útdíj felár mérték

Budapest - Budapest

0%

Budapest - Vidék
Vidék - Budapest

20%
20%

Vidék - Vidék

25%

Áraink az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
A fent megjelölt díjak nem tartalmazzák a biztosítást, üzemanyagfelárat és a banki költséget.
Ezen költségek a normál csomagtarifák alapján kerülnek kiszámlázásra.

Mit értünk raklapos és terjedelmes megbízás alatt?
Olyan a Sprinter részére szállításra átadott küldemény, amely méretei, súlya, terjedelme alapján már nem
szállítható csomagszállítás keretein belül.
Terjedelmessé minısíthetı küldemény: minden olyan küldemény, amely
a.
az alábbi paraméterek feletti adottságokkal rendelkezik, illetve
b.
az 1 címhelyre feladott több csomagból álló küldemény,
feltéve, hogy legfeljebb 80*120*180 cm terjedelemmel (1 raklap max mérete) rendelkezik.
Amennyiben túllépi az egy raklapnak számító méretének egyik paraméterét - legfeljebb 80*120*180 cm
terjedelem - úgy már csak több raklapon szállítható a küldemény.
Példa: Ha 180 cm-nél
nél magasabb, akkor 2 raklapnak minısül a küldemény. Ha 80 cmcm-nél szélesebb, akkor 2
raklapnak minısül a küldemény.
Csomagszállítási méret és súly méretek
• Egy csomag maximális tömege: 40 kg (egy fuvarlevéllel 1 címhelyre több csomag is küldhetı)
• Egy küldemény maximális mérete: az összes kiterjedés (hosszúság+szélesség+magasság) maximális
mérete 3 m, de egy oldal hossza nem haladhatja meg a 2 m-t
m
Az ajánlat csak magyar bankszámlaszámla megadása esetén érvényes, külföldi bankszámlára történı utalás esetén csak
egyedi díjon, külön egyeztetés után biztosítunk lehetıséget.
Az ajánlat szempontjából lényeges bármely körülmény – akár felektıl független, akár a felek bármelyikétıl függı – változása
esetén a SPRINTER Futárszolgálat Kft. az ajánlat bármely részének módosítási jogát fenntartja.
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1 küldemény (1 címhelyre feladott összes csomag) max. súlya: 150 kg, max. terjedelme: 0,5 m3.
A küldemények címoldalának legkisebb mérete: 12 cm x 17,5 cm.

Csomagszállítási árlista
A feltüntetett díjak magyar forintban értendıek, az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
Kedvezményes díjazás (ideértve állandó vagy eseti engedmények nyújtását is) a Feladóval kötött egyedi szolgáltatási
szerzıdésben vagy az azt kiegészítı megállapodásban
megállapodásban meghatározott feltételek alapján, illetve ilyen szerzıdés, megállapodás
hiányában a SPRINTER által – saját belátása szerint – egyoldalúan is megállapítható. A SPRINTER által egyoldalúan
megállapított kedvezmény bármikor, indokolás nélkül visszavonható, illetve módosítható.
A kedvezmény az alapdíjakra, a súlydíjakra, a különkülön és különleges szolgáltatások díjaira, a különleges kezelési díjakra, a
visszakézbesítési díjakra illetve egyéb szolgáltatások díjaira egyaránt nyújtható.
A kedvezmény mértékének meghatározásakor
határozásakor elsısorban a küldeményfeladások meghatározott idıszakra esı darabszáma és a
feladási címek darabszáma kerülnek figyelembevételre, de ez nem zárja ki azt, hogy SPRINTER más szempontokat is figyelembe
vegyen, illetve e szempontokat egyáltalán ne
n vagy csak részben vegye figyelembe.
Amennyiben a Feladó olyan szállítási határidıt jelöl meg, vagy olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelyre a vele kötött egyedi
szolgáltatási szerzıdésben nincs megállapítva (akár kedvezményes, akár egyéb) díjazás, az érintett
ér
szolgáltatás a
megrendeléskor hatályos jelen hivatalos Díjjegyzék alapján kerül elszámolásra. Mindez nem zárja ki azt, hogy a SPRINTER a
fentiek szerint – saját belátása szerint – egyoldalúan kedvezményt állapítson meg.
Bérmentesítı gép alkalmazásáraa nincs lehetıség és mód. A Budapesthez tartozó irányszámok kizárólag az 1-sel
1
kezdıdı
irányszámok.

Az ajánlat csak magyar bankszámlaszámla megadása esetén érvényes, külföldi bankszámlára történı utalás esetén csak
egyedi díjon, külön egyeztetés után biztosítunk lehetıséget.
Az ajánlat szempontjából lényeges bármely körülmény – akár felektıl független, akár a felek bármelyikétıl függı – változása
esetén a SPRINTER Futárszolgálat Kft. az ajánlat bármely részének módosítási jogát fenntartja.
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