Átvételi / szállítási módok, átvételi díjak
Postafiókcímre és külföldre nem kézbesít a Szolgáltató!
Amennyiben Felhasználó a megrendelt terméke(ke)t nem veszi át, Szolgáltató jogosult kiszámlázni
Felhasználó címére a termék visszaküldésének költségét. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a
megrendelt terméke(ke)t át nem vevő Felhasználó részére megtagadja a további rendeléseket.

MPL Postán maradó
Miért érdemes postára rendelni?
• Mert országosan több mint 2500 helyen, így akár a legtávolabbi településen is átvehető a
csomag. Válasszon egy postát, amelyik útba esik!
• SMS-ben vagy e-mailben értesítjük a küldemény érkezéséről.
• Csomagjához a Szolgáltató 10 munkanapos őrzési időt választ – ez időn belül akkor megy
érte, amikor akar.
• A csomag felvételét összekötheti más postai ügyei intézésével.
• Nem kell otthon várakoznia, vagy mást megkérnie a csomag átvételére.
• A küldemények maximális tömege 30 kg.
A termékek szállítási határideje a futárszolgálatnak történő átadástól számítva 2 munkanap. A
megrendelt termékeket az MPL (Magyar Posta Logisztika) segítségével juttatja el a Szolgáltató a
Felhasználó által kiválasztott postahelyre.
A kiszállítási értesítőt követően, melyet e-mailben vagy SMS-ben kap meg a Felhasználó, a
csomagazonosító szám segítségével érdeklődhet a csomag állapotáról a Magyar Posta Nyomkövetés oldalán. Az ügyfélszolgálat a 06-1/333-7777 telefonszámon érhető el hétfőtől
szerdáig és pénteken 08:00-17:00 óra között, csütörtökön 08:00-20:00 óra között. A csomagszállító
szolgálat az alábbi weblapon is elérhető: MPL futárszolgálat.
Szállítási költség:
MPL Postán maradó – br. 1300 Ft
A fenti költség bruttó ár, Magyarország egész területére vonatkozik és magában foglalja az alábbi
tételeket:
• utánvétkezelés költségét,
• az értékbiztosítás díját 50.000 forintig,
• az elektronikus értesítést (e-mailben vagy SMS-ben).
A küldemények tömeg- és mérethatárai:
•
•
•
•

A küldemények tömege maximum 30 kg lehet,
A küldemények címoldalának legkisebb mérete 12x17,5 cm,
A küldemények hosszúsága + szélessége + magassága nem haladhatja meg a 300 cm-t,
A küldemények leghosszabb kiterjedésbeli mérete maximum 200 cm lehet.

Amennyiben a küldemény hossza meghaladja a 75 cm-t, vagy a küldemény három kiterjedésbeli
mérete együttesen meghaladja a 200 cm-t, illetve alakja természete miatt egyéb küldeménnyel nem
rakható össze, vagy eltérő kezelést kíván, a küldeményt terjedelmesnek kezeli a Szolgáltató. Ez
esetben fenntartja a jogot további szállítási költség utólagos bekérésére.
A küldemény átvételéhez vigye magával személyi igazolványát vagy más személyazonosító
okiratát!
Ezen szállítási mód díja bruttó 1300 Ft.

Házhozszállítás
A termékek szállítási határideje a futárszolgálatnak történő átadástól számítva 2 munkanap. A
megrendelt termékeket az MPL (Magyar Posta Logisztika) segítségével juttatja el a Szolgáltató a
Felhasználó otthonába, vagy akár munkahelyére.
Az MPL a csomag feladását követő első vagy második munkanapon 8-17 óra között szállít a
Felhasználó által megadott címre. Házhozszállítás esetén a Felhasználónak olyan szállítási címet
kell megadnia, ahol általában napközben, 8 és 17 óra között is elérhető. Az adatainál a
telefonszámát is meg kell adnia, hogy ha kézbesítés közben bármilyen probléma felmerülne, az
MPL felvehesse a Felhasználóval a kapcsolatot. A kiszállítási értesítőt követően, melyet e-mailben
vagy SMS-ben kap meg a Felhasználó, a csomagazonosító szám segítségével érdeklődhet a csomag
állapotáról a Magyar Posta - Nyomkövetés oldalán. Az ügyfélszolgálat a 06-1/333-7777
telefonszámon érhető el hétfőtől szerdáig és pénteken 08:00-17:00 óra között, csütörtökön 08:0020:00 óra között. A csomagszállító szolgálat az alábbi weblapon is elérhető: MPL futárszolgálat.
Az MPL házhozszállítás költsége bruttó ár, Magyarország egész területére vonatkozik és magában
foglalja az alábbi tételeket:
• utánvétkezelés költségét,
• ingyenes másodszori kézbesítést (amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett
eredményre, az MPL a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy
hátra, az MPL telefonon egyeztet a Felhasználóval a második kézbesítési kísérlet helyéről és
idejéről),
• második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén az MPL a címhelyen ismételten értesítőt
hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, illetve őrzési időt (10 munkanap), ahol és ameddig
a Felhasználó átveheti csomagját,
• az értékbiztosítás díját 50.000 forintig,
• az elektronikus értesítést (e-mailben vagy SMS-ben) a csomag feladásáról és a kiszállításról.
A küldemények tömeg- és mérethatárai:
•
•
•
•

A küldemények tömege maximum 40 kg lehet házhozszállítás esetén,
A küldemények címoldalának legkisebb mérete 12x17,5 cm,
A küldemények hosszúsága + szélessége + magassága nem haladhatja meg a 300 cm-t,
A küldemények leghosszabb kiterjedésbeli mérete maximum 200 cm lehet.

Amennyiben a küldemény hossza meghaladja a 75 cm-t, vagy a küldemény három kiterjedésbeli
mérete együttesen meghaladja a 200 cm-t, illetve alakja természete miatt egyéb küldeménnyel nem

rakható össze, vagy eltérő kezelést kíván, a küldeményt terjedelmesnek kezeli a Szolgáltató. Ez
esetben fenntartja a jogot további szállítási költség utólagos bekérésére.
Ezen szállítási mód díja bruttó 1500 Ft.

MPL PostaPont (MOL benzinkút, COOP üzlet)
Miért érdemes MOL- Coop PostaPontra rendelni?
• Mert a legtöbb MOL PostaPont napi 24, a Coop PostaPontok többsége pedig 12 órában
nyitva tart, így a munka előtt és után is elhozhatja a csomagját. Itt megnézheti, hogy
Önnek melyik esik útba.
• SMS-ben vagy e-mailben értesítjük a küldemény érkezéséről.
• Csomagjához a Szolgáltató 10 munkanapos őrzési időt választ – ez időn belül akkor megy
érte, amikor akar.
• Az átvételi pontok könnyen megközelíthetőek.
• A kutakon a parkolás egyszerű és ingyenes.
• A MOL PostaPontokon és a Coop PostaPontok nagy részében bankkártyával is fizethet.
• A küldemények maximális tömege 20 kg.
A termékek szállítási határideje a futárszolgálatnak történő átadástól számítva 2 munkanap. A
megrendelt termékeket az MPL (Magyar Posta Logisztika) segítségével juttatja el a Szolgáltató a
Felhasználó által kiválasztott PostaPontra (MOL benzinkút, COOP üzlet).
A kiszállítási értesítőt követően, melyet e-mailben vagy SMS-ben kap meg a Felhasználó, a
csomagazonosító szám segítségével érdeklődhet a csomag állapotáról a Magyar Posta Nyomkövetés oldalán. Az ügyfélszolgálat a 06-1/333-7777 telefonszámon érhető el hétfőtől
szerdáig és pénteken 08:00-17:00 óra között, csütörtökön 08:00-20:00 óra között. A csomagszállító
szolgálat az alábbi weblapon is elérhető: MPL futárszolgálat.
Szállítási költség:
MPL PostaPont (MOL benzinkút, COOP üzlet) – br. 1300 Ft
A fenti költség bruttó ár, Magyarország egész területére vonatkozik és magában foglalja az alábbi
tételeket:
• utánvétkezelés költségét,
• az értékbiztosítás díját 50.000 forintig,
• az elektronikus értesítést (e-mailben vagy SMS-ben).
A küldemények tömeg- és mérethatárai:
• A küldemények tömege maximum 20 kg lehet,
• A küldemények címoldalának legkisebb mérete 12x17,5 cm,
• A küldemények hosszúsága nem haladhatja meg a 75 cm-t,
Amennyiben a küldemény hossza meghaladja a 75 cm-t, úgy az a csomag PostaPontra nem
kézbesíthető!
A küldemény átvételéhez vigye magával személyi igazolványát vagy más személyazonosító
okiratát!

Ezen szállítási mód díja bruttó 1300 Ft.

GLS Futárszolgálat igénybevétele
Nincs mennyiségi korlát. Belföldön a normál szállítási idő 1 munkanap, ami magában
foglalja a felvételt és a kézbesítést is. Sikertelen kézbesítés esetén a visszaszállítás
díjmentes. A GLS külön ügyfélszolgálatot tart fenn a feladóknak (7.00 - 18.00) és a
címzetteknek (7.00 - 20.00).
•
•
•
•
•
•
•
•

Csomagszállítás háztól házig
Feladást követően kézbesítés 1 munkanap alatt
Automatikus kárfedezet, max. 50.000 Ft
Folyamatos csomag nyomon követési lehetőség
Online elérhető átvételi igazolás
A második kézbesítési kísérlet ingyenes
Adminisztrációt támogató ügyfélszoftverek
Automatikus napi csomagstátusz riportok

Maximum súly- és mérethatárok
Súly
40 kg
Szélesség
80 cm
Magasság
60 cm
Hosszúság
200 cm
Körméret
300 cm*
*Körméret = 2x szélesség + 2x magasság + hosszúság

Csomagkövetés: itt
Csomagpont kereső: itt
Díjszabás: itt
Megrendelésének kiszállításához, válassza ki az Önnek megfelelő szállítót és szállítási módot.
További teendője nincs, a termék kiszállítását tovább mi intézzük. A kiszállítás folyamatáról
emailben illetve sms üzenetben folyamatosan tájékoztatjuk.

Személyes átvétel Budapesten
A megrendelt termékeket átveheti személyesen is, az erről szóló értesítést követően a Szolgáltató
telephelyén, nyitvatartási időben: 1138 Budapest, Népfürdő utca 37.
Ez esetben Önt nem terheli semmilyen szállítási, átvételi díj.

Teljesítési határidő
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától
számított legfeljebb 30 nap.

