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érvényes, külföldi bankszámlára történő utalás esetén csak egyedi díjon, külön egyeztetés után biztosítunk lehetőséget.
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HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS - TÚLMÉRETES ÁRUK KEZELÉSE  
Amorf vagy túl méretes csomag / szállítmány esetén térfogatsúly kerül meghatározásra. Raklapon nem 
elhelyezhető, a súlya és terjedelme a megengedett értéknek megfelelő, de egy méretében meghaladja a 
megengedett értéket. Térfogatsúlyos szállítási tarifa alapja: 1 m3  = 200 kg 
 
Túl méretes árufeladási szándékát, kérjük, előre jelezze ügyfélszolgálatunknak. Az előre nem jelzett ilyen jellegű 
árufeladás esetén Sprinter a kézbesítést megtagadhatja, vagy a következő szállítási napra teheti a kézbesítést, a 
túl méretes árunak megfelelő díj számlázása mellett. 
 
Alapdíjon felül fizetendő díj: 2000 Ft+áfa/csomag 
 
RAKLAPOS ÁRUK KEZELÉSE 
Raklapos megbízás hiánya esetén, az áru a következő szállítási nap kerül kiszállításra, amennyiben az idő alatt a 
megbízás megérkezik. Egy Megbízótól egy címre feladott raklapos/túlméretes tömegű vagy méretű áru 
függetlenül a kitöltött fuvarlevelek számától, Sprinter központban összevonásra kerül és raklapos árunak 
minősíthető. 
 
Amennyiben nem raklapos megbízásként kerül átadásra az áru: 
Raklaposan feladott vagy raklaposnak minősített, de nem raklapra helyezett árufeladás esetén, az áru raklapra 
helyezésének és fóliázásának költsége és munkadíja a Megbízót terheli.  
 
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 minősíthető 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 magasabb, akkor 2 

raklapnak minősül a küldemény. Ha 80 cm-nél szélesebb, akkor 2 raklapnak minősül a küldemény. 

 

Csomagszállítási méret és súly méretek 

• Egy csomag maximális tömege: 40 kg (egy fuvarlevéllel 1 címhelyre több csomag is küldhető) 

• 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  

• 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. 

 
Amennyiben a feladó tudomással bír róla, hogy a raklapos szállítási cím súlykorlátozási területre esik, úgy 
arról kérjük, tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat!  
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ÁTMINŐSÍTÉSI DÍJAK 
Amennyiben 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.  
 
Árufelvétel a megbízó budapesti telephelyén: 2000 Ft + ÁFA 
Árufelvétel a megbízó vidéki telephelyén: 5000 Ft + ÁFA 
 
Amennyiben a megbízó beszállítja a raklapos árut a Sprinter központi telephelyére, úgy ez a tétel nem kerül 
kiszámlázásra. 
 
Utánvét utalás 
Az utánvéttel való elszámolás a kézbesítéstől számított 7-10 munkanapon belül történik. 
 
 
Kézbesítési kísérlet 

• Nem időgarantált szolgáltatás. Az első kézbesítési kísérlet az áru átadását követő 2-3 munkanapon belül 
valósulhat meg. 

• Minden kézbesítési kísérlet kiszámlázásra kerül a feladó részére. Sikertelen kézbesítés esetén is 
kiszámlázásra kerül a raklapos díj. 

• Raklapos küldemény kézbesítésének – nem SPRINTER-nek felróható – egyszeri sikertelen megkísérlése 

esetén is a sikeres kézbesítés esetére megállapított szolgáltatási díjat kell megfizetni 

• A raklapos küldeményt az áruátadó területen adjuk át, emeletre, plázába stb. nem szállítunk! 

RAKLAPOS ÁR DÍJ / RAKLAP 

Súly (kg) Budapest Vidék   

1 - 15 kg 8 608 8 890 nettó Ft díj 

15 - 30kg  9 181 9 365 nettó Ft díj 

31-60 kg 9 514 10 162 nettó Ft díj 

61-100 kg 11 892 12 751 nettó Ft díj 

101-200 kg 13 033 14 756 nettó Ft díj 

201-300 kg 13 384 15 643 nettó Ft díj 

301-400 kg 13 715 16 717 nettó Ft díj 

401-500 kg 14 027 17 794 nettó Ft díj 

501-600 kg 15 119 18 576 nettó Ft díj 

601-700 kg 16 577 19 477 nettó Ft díj 

701-800 kg 17 918 20 726 nettó Ft díj 

801-900 kg 19 340 22 388 nettó Ft díj 

901-1000 kg 20 891 23 600 nettó Ft díj 

ÉRVÉNYES 2023. február 15-től 
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RAKLAPOS ÁRU KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA 
Utánvét kezelés költsége raklapos megbízás esetén: 

RAKLAPOS ÁRU  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 felárak raklapos megbízás esetén: 

Küldemény feladási helye - 
Küldemény kézbesítési helye 

 

Útdíj felár mérték 

Budapest - Budapest 0% 

Budapest - Vidék 20% 

Vidék - Budapest 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. 
 
A fenti maximális raklap méretet meghaladó küldemény esetén, SPRINTER a kézbesítést megtagadhatja, vagy a 
következő szállítási napra teheti a kézbesítést, a térfogatsúlynak megfelelő 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 minősítette raktárunk, mivel meghaladta az ászf szerinti súlyt és 
méretet. 
 

Csomagszállítási árlista 
 
A feltüntetett díjak magyar forintban értendőek, az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 
 
Kedvezményes díjazás (ideértve állandó vagy eseti engedmények nyújtását is) a Feladóval kötött egyedi szolgáltatási 
szerződésben vagy az azt kiegészítő megállapodásban meghatározott feltételek alapján, illetve ilyen szerződés, 
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 külön- és különleges szolgáltatások díjaira, a különleges kezelési díjakra, a 
visszakézbesítési díjakra illetve egyéb szolgáltatások díjaira egyaránt nyújtható. 
 
A kedvezmény mértékének meghatározásakor elsősorban a küldeményfeladások meghatározott időszakra eső 
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 vagy csak részben vegye figyelembe. 
 
Amennyiben a Feladó olyan szállítási határidőt jelöl meg, vagy olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelyre a vele kötött 
egyedi szolgáltatási szerződésben nincs megállapítva (akár kedvezményes, akár egyéb) díjazás, az érintett 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. 
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Bérmentesítő gép alkalmazására nincs lehetőség és mód. A Budapesthez tartozó irányszámok kizárólag az 1-sel 
kezdődő irányszámok. 
 


