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Fer-Trade Gyűjtőfuvarozás árlista
Bécs-Sopron-Budapest-Sopron-Szombathely-Bécs
Díjszámítás 0,5m3-nél kisebb terjedelmű küldemény esetén
Sopron-Budapest vagy BudapestSopron

Bécs-Sopron vagy Sopron-Bécs felár

SÚLYDÍJ:
Súly (kg)
0-29
30-49
50-99
100-199
200-299
300-499
500-999
1000-1500

5000
8000
10000
12000
15000
18000
25000
30000

SÚLYDÍJ:
Súly (kg)
0-99kg
100-300kg
300-500kg

10 000 Ft
15 000 Ft
18 000 Ft

500kg-1000kg
1000kg-1500kg

21 000 Ft
25 000 Ft

kkk

A Bécs-Sopron illetve Sopron-Bécs viszonylatoknál
a küldeményeket az esetleges m3 illetve m2 felár
NEM TERHELI!

1500 kg felett illetve rendszeres megbízás esetén a fuvardíj meghatározása megegyezés alapján történik.
Sopron-Budapest illetve Budapest-Sopron viszonylatoknál:
Terjedelmes, 0,5m3 feletti küldeményeknél 1000 Ft/m3 felárat számítunk fel.
Olyan küldeményekre, melyekre nem lehet pakolni, 1000 Ft/m2 felárat számítunk fel.
Áraink nem tartalmazzák a 27%-os áfát.

A szálanyagok és olyan küldemények esetén, amik terjedelmesek, vagy nem lehet rá pakolni semmit
az árképzés előzetes megbeszélés alapján történik.
Folyamatos megrendelés esetén egyedi árakat tudunk alkalmazni.
VÁRAKOZÁSI DÍJ
30 perc várakozás ingyenes. Amenyiben az áru átvétele meghaladja a 30 percet, várakozási díjat
számítunk fel minden megkezdett 10 perc után 1000Ft+Áfa!
A szállítási határidő a küldemény átvételét követő nap, esetlegen a szállítás napjának estéje. Az árak egy felrakó és
egy lerakó helyre vonatkoznak. A megbízás a feladótól a címzettig egyszeri alkalomra szól.
A megrendelőlapon kérjük feltüntetni:
A pontos utcanevet, kerületet vagy irányítószámot
Az áru körülbelüli súlyát (kg) és térfogatát (m3)
Lehetőség szerint kérnénk a kapcsolattartó személy nevét, telefonszámát és az áruátvételi időpontokat is feltüntetni.
Hibás csomagolású, vagy csomagolás nélküli küldeményekért felelősséget nem tudunk vállalni!
Gyűjtőcsomagon belüli darabáruk esetén tételes átvételt nem áll módunkban teljesíteni. Ezeket a küldeményeket a
feladó által lezárt/leragasztott dobozban egységküldeményként veszünk át és kézbesítünk.
Fuvarmeghiúsulás esetén (pl. nem készült el az áru,amelyre a fuvart megrendelték) a teljes megrendelt mennyiség
utáni szállítási díj kerül felszámolásra.
Gyűjtőfuvarozásra megrendelését kérjük mielőbb leadni, legkésőbb a gyűjtőjárat indulását megelőző napon 15:00-ig.
A gyűjtőjárat napján leadott rendeléseknél, amennyiben tudjuk biztosítani a helyet az autón, 50 % felárat számolunk fel.
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