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A megadott árak forintban (HUF), áfa nélkül vannak megadva. 
 

Tömeg Ausztria Németország Szlovákia Szlovénia 

(kg) Csehország Benelux államok 

    Dánia 

    Olaszország* 

Súly 2 munkanap 2 munkanap 2 munkanap 2 munkanap 

0-1 6150 6230 7280 9165 

1-2 6950 7350 8070 10170 

2-3 7550 7950 8860 11180 

3-5 8850 8850 10445 13055 

5-10 12150 12550 14400 18230 

10-15 14450 14850 17370 22010 

15-20 17150 17550 20335 25780 

20-25 19950 20350 23310 29565 

25-30 22550 22950 26270 33345 

30-35 24850 25250 29240 37120 

35-40 27450 27850 32205 40900 

40-50 - - 38150 47740 

További kg 520 Ft 520 Ft 560 Ft 640 Ft 

Import pótdíj 4 200 Ft 4 200 Ft 4 700 Ft 4 700 Ft 

* Olaszország esetén általában 2-4 munkanap a szállítási intervallum. ( Északi területeken teljesül leginkább a 2 munkanap, távolabbi 
részek esetén a 3-4 munkanap az irányadó. ) 
 
• Nincs lehetıség utánvét beszedésére. 
• 11,5 %-os üzemanyag felárat számítunk fel a listában feltüntetett nettó árakra. 
• E-útdíj esetén felárat számítunk fel a listában feltüntetett nettó árakra. Budapest: 4 %, Vidéki felvét esetén: 6,5% 
 
• Nemzetközi feladás esetén a Sprinter felelısségvállalása 50.000Ft+áfa összegig terjed ki, csak ezen összegig tudjuk a csomagok 

biztosítását vállalni. 
• SPRINTER a szállítmányra 500.000 Ft  értékig vállal felelısséget. 
• Közúti szállításnál lehetıséget biztosítunk kiegészítı biztosítás igénylésére, melynek összege az áru értékének 0,5 % -a de minimum 

3750 Ft+áfa 
• Maximum csomagméret: 80*80*80 cm 
• Maximum súly / csomag: 40 kg 
• Maximum súly / küldemény: 100 kg.  
• Nemzetközi feladás esetén térfogatsúlyos díjszámítást alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy a küldemény tényleges súlya és térfogatsúlya 

összehasonlításra kerül. Amelyik a nagyobb, az a díjszámítás alapja.  
• Térfogatsúly számítása: az oldalak cm-ben megadott méreteinek szorzatát osztjuk 5000-el.  
• Egy küldemény maximum térfogata 0,5 m3 lehet. 
• Raklapos mennyiség szállítására rendszerünkön keresztül nincs lehetıség. 
• Szállításból kizárt tételek közé tartozik többek között az élelmiszer, mindennemő folyadék, törékeny, a szállításra kifejezetten érzékeny 

termékek, jövedéki termékek (pl. dohányáru ), ADR-es küldemények, akkumulátoros termékek. 
 
A megadott szállítási intervallumok a feladást követı naptól értendıek.  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. 
Érvényes: 2019.02.15.  


