Pest megye I. - 2900 Ft: Budakalász, Budakeszi, Budaörs, Diósd, Dunaharaszti, Dunakeszi, Érd, Fót, Gyál, Halásztelek, Kistarcsa, Kerepes, Maglód, Mogyoród, Pécel,
Pilisvörösvár, Szigetszentmiklós, Solymár, Üröm, Törökbálint, Vecsés
Pest megye II. - 4900 Ft: Biatorgybágy, Csobánka, Dunavarsány, Gödöllő, Gyömrő, Isaszeg, Ócsa, Páty, Piliscsaba, Pomáz, Szentendre, Sóskút, Százhalombatta, Tárnok,
Telki, Üllő
Pest megye III. - 6900 Ft: Aszód, Bugyi, Dabas, Herceghalom, Pilis, Pilisszentkereszt, Ráckeve, Sülysáp, Tahitótfalu, Vác, Zsámbék
Pest megye IV. (70km-ig) - 8900 Ft: Pest m. III. körzeten túl eső települések
Pest megyei körzetek plusz költségei a budapesti körzetköltség növekményeként értendők.
* "0" km kőtől számítva oda-vissza.

Vidéki szállítás: 108 Ft/km
( 6-8 pal. Gépjármű esetén 1200kg 16m3 -118 Ft/km, kizárólag másnapi előállással )
Amennyiben a felvétel helyétől "0" km kőig a megtett út oda-vissza nem éri nem éri el a 200km-t, az árat akkor is a min. 200km futással kalkuláljuk.

Szolgáltatás tárgya:
- 2 eupal. ( 2x120x80cm ) alapterületig, 170cm magasságig és 600kg-ig ( 2 eur palettánál nagyobb küldemények felvétele is lehetséges, érdeklődjön diszpécsereinknél. ).
- max 3,4 m3 -ig

A szolgáltatás általános jellemzői:
1. Értékgarancia 100.000 Ft beszerzési értékig.
2. 15 perc díjmentes várakozás felvételnél és leadásnál.
3. Csomagolatlan (szennyezett, hiányos, lezáratlan, az áru természetéből fakadó előírásoknak nem megfelelő csomagolású) árukért nem vállalunk felelősséget.

4. A küldemény felvételétől számítva, lehetőség szerint azonnali leszállítás, de nem több mint 120 p Budapest területén belül. Sürgős (expressz) szállítás +50% felár, Budapesten 75p
Expressz opció esetén a megrendeléstől számítva az autó Zuglóból azonnal elindul a felvétel helyszínére,a nem tervezett várakozás nem számít bele a teljesítési időbe. A közlekedés
tudjuk vállalni az expressz szolgáltatást.
Munkaidő: munkanapokon 07-18-óra. Munkaidőn túl leadott megrendelések (18-22: ill. szabad- és munkaszüneti napon): +50%.

5. A futár 40 kg tömegig ill. azon belül is olyan terjedelmű tárgyak mozgatásáért vállal felelősséget, amelyet egymaga biztonsággal tud kezelni. Veszélyes anyag (ADR) szállítása nem
Kiállási díj : 30 perc után, ill. előrendelés esetén az előrendelési időpont előtt ugyanennyi időn belül lemondott, ill. meghiúsult fuvarok esetén Budapesten (3000 ft).
Extra várakozás: A futár az átvételnél és a leadásnál egyaránt 15 percig vár külön díj nélkül, ezt követően minden megkezdett 10 perc 400 Ft.
Az árak nettóban értendők.

Elérhetőségeink: +36209432052, +36301857742

