
 BELFÖLDI ÁRLISTA -ÁSZF 
PICK PACK PONT SZOLGÁLTATÁS 

 

Alapszolgáltatás Díjak (amennyiben a Partner a Táblás utcai központi raktárba szállít): 
 

Kategória Méret Súly Szolgáltatási díj 

1. small 20x30x10 cm 0-3 kg 549 Ft + ÁFA 

2. medium 30x30x30 cm 3-10 kg 599 Ft + ÁFA 

3. large 50x50x50 cm 10-15 kg 649 Ft + ÁFA 

4. extra 60x60x60 cm 15-20 kg 699 Ft + ÁFA 

 

Pick Pack Ponton történı csomagleadás díja: 100 Ft+ ÁFA / küldemény 

Relay – Inmedio – Playersroom – Playmax – Sportfactory – COOP Star – OMV - MOL– Avanti - 220volt 

 

Utánvét díj (Ft)Pick Pack Pont átvétel 
0-150 000 Ft-ig: 100 Ft + áfa/csomag - Utánvét utalása a partner felé: heti 1 alkalom 
 

 PÓTDÍJAK 
Banki költség mértéke:   70 Ft + áfa/csomag 

E-útdíj* -Vidéki kiszállítás:  15 Ft + áfa/csomag 
 

Címzettek értesítése - Pick Pack Pont átvétel 

E-mail elıre értesítés:  ingyenes 

SMS díj:   25 Ft/csomag/sms 

 
EGYÉG KIEGÉSZÍTİ DÍJAK 
Visszaküldés  

(visszáru, át nem vett csomagok) 
a díj mértéke a fenti kategóriának megfelelıen kerül elszámolásra 

Csomagok értékhatára 
Értéknyilvántartásról illetve a kártérítésrıl bıvebben itt 

tájékozódhat: http://sprinter.hu/letoltesek/ -ÁSZF 

Fizetési határidı 
a számla kiállításától számítva 8 naptári nap, kompenzációval 
(utánvét és szolgáltatási díj különbözete) 

KÜLDEMÉNYEK ETIKETTEL, VAGY 

FUVARLEVÉLLEL TÖRTÉNİ PÓTLÁSA 

(ROSSZ OLVASHATÓSÁG, STB. MIATT) 
200 Ft/fuvarlevél/etikett 

 
Az ajánlatban található díjaink az áfát nem tartalmazzák, nettó összegek. Az ajánlat tájékoztató jellegő, nem 

jelenti egyben SPRINTER szerzıdéskötési kötelezettségét. Az ajánlat a rendelkezésre álló információk alapján 

készült. Az ajánlatkészítéskor rendelkezésre álló adatok változása, az ajánlat tartalmának változását vonhatja 

maga után.  

 



 BELFÖLDI ÁRLISTA -ÁSZF 
• Külföldi bankszámlaszám: Az ajánlat csak magyar bankszámlaszámla megadása esetén érvényes, külföldi 

bankszámlára történı utalás esetén csak egyedi díjon, külön egyeztetés után biztosítunk lehetıséget. 

 

Az értéknyilvánítás legmagasabb összege 
 

A SPRINTER általa nyújtott postai szolgáltatáshoz kapcsolódó értéknyilvánítás legmagasabb összege (a megjelölt 
összegek a forgalmat és a fogyasztást terhelı adókat, valamint valamennyi egyéb, az adott terméket terhelı adót 
tartalmazó összegek)1: 

• Pick Pack Pont Szolgáltatás esetén2 legfeljebb 50.000 Ft (azaz ötvenezer forint), biztonsági tasakban történı 
feladás esetén legfeljebb 150.000 Ft (azaz százötvenezer forint).  

 

Ha a Feladó által az értéknyilvánításban megjelölt összeg meghaladja a küldemény tartalmát képezı 
termék(ek) tényleges beszerzési értékét (igazolt nettó beszerzési árát), úgy az értéknyilvánításban megjelölt 
összeg helyett a küldemény tartalmát képezı termék(ek) tényleges beszerzési értékét (igazolt nettó beszerzési 
árát) kell a kártérítés során figyelembe venni.  

 

Amennyiben a küldemény értéke az adott küldeményre rögzített legmagasabb értéknyilvánítási összeget meghaladja, 
úgy 

- a SPRINTERT nem terheli szolgáltatási kötelezettség; illetve 

- a szolgáltatás teljesítése esetén a SPRINTER-t nem terheli az értéknyilvánítás legmagasabb összegét 
meghaladóan kártérítési kötelezettség, és nem köteles a küldeményre bármiféle felülbiztosítást, illetve 
kiegészítı biztosítást kötni; továbbá 

- a Feladó kizárólagos felelıssége az, hogy a legmagasabb értéknyilvánítási összeget meghaladóan a 
küldeményre felülbiztosítást, illetve kiegészítı biztosítást kössön. 

 

A küldemény megsemmisülése, illetve teljes elvesztése esetére a kártérítés maximális mértéke küldeményenként, 
illetve szállítmányonként: 

 

 Pick Pack Pont Szolgáltatás 

értéknyilvánítás nélkül 
feladott küldemények 

legfeljebb 20.000 Ft 
(azaz húszezer forint)2 

értéknyilvánítással3 
feladott küldemények 

értéknyilvánításban megjelölt összeg, 
de legfeljebb 50.000 Ft 
(azaz ötvenezer forint)2 

értéknyilvánítással3, 
biztonsági tasakban feladott 
küldemények 

értéknyilvánításban megjelölt összeg, 
de legfeljebb 150.000 Ft 
(azaz százötvenezer forint) 

 
 
Értéknyilvántartásról illetve a kártérítésrıl bıvebben itt tájékozódhat: http://sprinter.hu/letoltesek/ -ÁSZF 

 
 
                                                 
1  A megjelölt összegek minden esetben bruttó – vagyis az általános forgalmi adót és minden más adót, egyéb fizetési 

kötelezettséget tartalmazó – összegekre vonatkoznak. 

2  Pick Pack Pont Szolgáltatás esetében az értéknyilvánítás szolgáltatás a SPRINTER által meghatározott idıponttól 
érhetı el. 



 BELFÖLDI ÁRLISTA -ÁSZF 
HOGYAN MŐKÖDIK SZOLGÁLTATÁSUNK? 
 
A megrendelések feladása 

Partnerünk a szolgáltatás igénybevételére irányuló megrendelését munkanapokon (hétfıtıl-péntekig) 

elektronikus formában küldi el rendszerünkbe. 

A küldemények megfelelı tartalmú összeállítása és azok szállításra való elıkészítése Partnerünk feladata. 

Partnerünk a Termékeket hullámkarton dobozba, vagy buborékos borítékba, vagy zárt, értékcikkes tasakba, stb. 

köteles csomagolni oly módon, hogy a burkolat, a belsı csomagolás és a lezárás a tartalmat a szállítás során 

megvédje a szállítással együtt járó behatásoktól. Küldeményeket központi raktárunkban (1097 Budapest Táblás 

utca 39.) vagy egy Önhöz közel esı Pick Pack Ponton adhatja fel. 

A küldemények mérete és súlya 

A küldeményeket 4 kategóriába soroljuk súly illetve méret szerint. Amennyiben egy küldemény a kategóriára 

vonatkozó súly- vagy mérethatárt átlépi, azt magasabb kategóriába kell sorolni.  

Nem fuvarozható küldemények 

• Szállításból kizárt termékek listája: http://www.sprinter.hu/letoltesek/ ÁSZF 

A küldemények tartalma nem lehet kockázatos, veszélyes anyag, állat vagy állati maradvány, bemutatóra szóló 

értékpapír, régiség, azbeszt, lıfegyver, lıfegyver-alkatrészek, lıszer, emberi maradvány, tiltott narkotikum és 

tiltott gyógyszer, pénz, dohány és jövedéki termék. A küldemény vagy tartalma nem lehet jogszabályt sértı. A 

küldemény tartalma nem lehet romlandó áru. A küldemény nem lehet sérült vagy nyitott csomagolású küldemény 

és nem tartalmazhat bőncselekménybıl származó terméket. 

A küldemények átadása/ átvétele Pick Pack Ponton 

A hálózatunkat alkotó Pick Pack Pontokon biztosítjuk a küldemények Vásárlók általi átvételének lehetıségét. A 

vásárlók e-mailben, sms-ben kapnak tájékoztatást a csomag Pick Pack Pontra történı megérkezésétıl. Az 

átadás / átvétel zárt, elektronikus rendszerben történik.  

 

Szállítási határidık 

Budapesti Pick Pack Pont esetében a küldemények központi raktárunkban történı mennyiségi és minıségi 

átvételét követı munkanapon, vidéki árushely esetében a küldemények központi raktárunkban történı 

mennyiségi és minıségi átvételét követı második munkanapon érkezik ki.  

A csomagok feladásától számítva Budapesten 1-3 munkanapon belül, míg nem budapesti szállítás esetén 2-
4 munkanapon belül veheti át a vásárló a csomagot az általa kiválasztott Pick Pack Pont -on.  
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Küldemény átadása a Vásárlónak 

Küldemény átadása annak a személynek történik, aki a küldemény kiszállításától számított 5 munkanapon belül 

megjelenik és magát a küldemény átvételére jogosultként igazolja. A Vásárló, vagy képviselıje a küldemény 

átvételét aláírásával igazolja az átadás-átvételi elismervényen.  

 

Amit mindenképpen tudnia kell a csomag átvételéhez! 
Az átvételkor – a biztonság érdekében – szükséges hogy igazolja személyazonosságát a vásárló 
 
A csomagod átvétele elıtt be kell mutatni a személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt (személyi 

igazolvány, jogosítvány, útlevél). Ha nem a csomagon szereplı személy veszi át a csomagot, akkor két tanú 

aláírásával ellátott meghatalmazás is szükséges a csomag átvételéhez.  

 

A személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány elnevezését, betőjelét és a számát, valamint ha a csomagot 

a címzett veszi át a „Címzett” megjelölést, ha a csomagot nem a címzett veszi át, akkor az átvétel jogcímeként a 

„Helyettes átvevı „megnevezést kizárólag az átadónál maradó példányra kell feljegyezni. Az átadási bizonylat 

tárolása, valamint a meghatalmazás ırzése a vonatkozó szabályoknak megfelelıen történik meg. A 

meghatalmazást az átadási bizonylattal együtt átadó megırizni köteles. 

 

Utánvét kezelése 

Utánvételes küldemények kezelését is vállaljuk- készpénzes, illetve kártyás fizetéssel egyaránt -, külön díj 

ellenében. Az utánvét összegét Partnerünk a rendszerben a csomag feladásakor rögzíti. 

 

Visszáru kezelése 

Normál visszáru kezelése esetén a határidıre át nem vett küldemény Pick Pack Pontról. Partnerünknek a feladás 

helyére visszaszállításra kerül. Vevıi visszáru kezelését is vállaljuk. Ezt minden esetben meg kell elızze a 

Vásárló és a Partner közötti egyeztetés. A Vásárló által visszahozott küldeményeket az átvétel helyének 

megfelelı Pick Pack Ponton a hatályos jogszabályoknak megfelelıen a küldemény Vásárló általi átvételét követı 

tizennégy (14) napon belül a Vásárlótól visszaveszi, és a Partnerünk részére a feladás helyére visszaszállítja. 

 

A Normál és a Vevıi visszáru kezelést is külön szállítási díj ellenében tudjuk Partnereink számára biztosítani. 


