
 

BIZALMAS! - Az ajánlat és a csatolt egyéb dokumentumok sem részben sem egészben nem adhatóak ki harmadik fél részére. Az ajánlat szempontjából 

lényeges bármely körülmény – akár felektől független, akár a felek bármelyikétől függő – változása esetén a SPRINTER Futárszolgálat Kft. az ajánlat bármely 

részének módosítási jogát fenntartja. Az ajánlat csak magyar bankszámlaszámla megadása esetén érvényes, külföldi bankszámlára történő utalás esetén csak 

egyedi díjon, külön egyeztetés után biztosítunk lehetőséget. 

 

MAGYARORSZÁG–ROMÁNIAI ÁRLISTA 
Nemzetközi együttmőködésben partnerünk Románia egyik legnagyobb szállító cége. Küldeményét román partnerünk a feladást 
követıen a 3-4. munkanapon próbálja meg kézbesíteni.(nem idıgarantált szolgáltatás) 
 
A Sprinter visszautasíthatja az olyan Küldemény átvételét, amelynek címzése hiányos, ellentmondó, áthúzott, átírt, nem 
olvasható, nem egyértelmő, vagy egyébként nem megfelelı. Utóbbi esetben – amennyiben a Küldemény átvételre kerül – a 
Sprinter jogosult a szolgáltatási díjra, és egyebekben sem felelıs azért, ha a továbbítási, illetve kézbesítési határidı nem 
teljesül, illetve meghosszabbodik, vagy a Küldemény kézbesíthetetlen.  
 
Amennyiben rendelését 12 óráig leadja, áruját még aznap felveszi futárunk Sprinter képviseleteken. Küldeményét személyesen 
is át tudja adni a területi Sprinter depókban 17 óráig, Sprinter központban 14 óráig.  
 
Magyarország– Románia szállítási alapdíj: 
 

Tömeg (kg) 2 munkanapos 
0,1–2,0 2 500 Ft 
2,1–5,0 3 040 Ft  
5,1–10 3 720 Ft  

10,1–15 4 400 Ft  
15,1–20 5 070 Ft  
20,1–25 5 750 Ft  
25,1–30 6 420 Ft  
30,1–35 7 100 Ft  
35,1–40 7 780 Ft  

Románia–Magyarország import árulehívás  
 

Tömeg (kg) 2 munkanapos 
0,1–2,0 2 500 Ft  
2,1–5,0 3 040 Ft  
5,1–10 3 720 Ft  

10,1–15 4 400 Ft  
15,1–20 5 070 Ft  
20,1–25 5 750 Ft  
25,1–30 6 420 Ft  
30,1–35 7 100 Ft  
35,1–40 7 780 Ft  

Áraink az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. Szombati kézbesítés nem rendelhetı. 
 

Terjedelmes küldemény esetében volumetrikus (térfogatsúlyos) számítást alkalmazunk, ahol a számítás alapja a következő: 

az oldalak szorzatát osztjuk 6000-rel, tehát 6 dm
3
 = 1 kg. Maximális csomagméret:70 x 70 x 70 cm.  Maximális küldemény 

méret: 0,5 m
3
 

Egy csomag maximális súlya 40 kg. Egy küldemény maximális súlya 99 kg lehet. 40,1 kg felett további 130 Ft/kg súlypótlék 

kerül számlázásra. Egy szállítmány több csomagból is állhat. 

 

Az import árulehívás táblázat arra az esetre vonatkozik, amikor Megrendelő Magyarországra hozat be csomagot Romániából, 

ahol Fan Curier veszi fel a küldeményt, Magyarországon pedig Sprinter futára kézbesít, akinél Megbízó kézbesítéskor fizeti az 

import fuvardíjat forintban.  Nincs lehetőség utánvét beszedésére a Románia területén. 

 
Biztosítás 

Értéknyilvánítás nélkül: a csomag feladási díjának 
10-szerese 

Értéknyilvánítással: az áru beszerzési 
számlával igazolt értéke 

 

Értéknyilvánítás esetén a biztosítás díja 
Átszámított érték körülbelül 

(70 Ft/RON) 
Biztosítás 

0–286 RON 200 Ft 

286 RON felett minden 
megkezdett 286 RON esetén 

200 Ft 

 
 
Érvényes: 2020.06.09. 
 

E-útdíj 
Budapest - Románia: 6,5 %, 

Vidék - Románia: 6,5 % 


