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Szállítás 

 
Szállítási ár módosítására vonatkozólag, minden esetben fenntartjuk az egyedi elbírálás lehetőségét. 

 

 

1. Csomagküldés (zsákos termékek esetén) 
 

Az előre csomagolt árut a Magyar Postával juttatjuk el Önhöz az ország egész területére. A szállítás 

költsége ebben az esetben a szállított áruk méretétől és tömegétől függ. Javasoljuk a telefonos 

egyeztetést a (+36) 22/578-464-es telefonszámon a megrendelt áruk tömegének, méretének 

meghatározása miatt. Az alábbi táblázat tájékoztató jelleggel tartalmazza a zsákos áruk fuvardíjait. A 

csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben az 

időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetőség) 

munkahelyi címet megadni. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, 

és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a 

csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! 

 

 

Súlyhatárok Bruttó szállítási díj 

0 - 5 kg 1.509 Ft 

5,1 - 10 kg 1.707 Ft 

10,1 - 25 kg 2.267 Ft 

25,1 - 50 kg 4.343 Ft 

50,1 - 100 kg 7.114 Ft 

100,1 - 1050 kg 10.686 Ft 

1.051 - 2.050 kg 21.174 Ft 

2.051 - 3.050 kg 31.662 Ft 

3.051 - 4.050 kg 42.149 Ft 

4.051 - 5.050 kg 52.637 Ft 

5.051 - 6.050 kg 63.125 Ft 

6.051 - 7.050 kg 73.711 Ft 

7.051 - 8.050 kg 84.199 Ft 

8.051 - 9.050 kg 94.687 Ft 

9.051 - 10.050 kg 105.174 Ft 

 

Zsugorfóliázott termékek esetén, amennyiben a Felhasználó csereraklapot nem tud biztosítani, a 

raklap árát kiszámlázzuk a termékkel együtt. 

Raklap bruttó (ÁFA-t tartalmazó) ára: 3.336.- Ft. 

 

2. Mi szállítunk saját autóval (ömlesztett és polisztirol termékek esetén) 
 

Javasoljuk a telefonos egyeztetést a (+36) 22/578-464-es telefonszámon. 

 

Autó típus Bruttó kiszállítási díj 

0        –    2,5 t / 10 m3 203 Ft/km 

2,51   –    5,0 t / 30 m3 267 Ft/km 

5,01   –    24,0 t / 75 m3 356 Ft/km 
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3. Személyesen befárad telephelyünkre 
 

Kiszállítási határidők: Ha a rendelt termékből hiány van a raktárunkban, a szállítás várható idejét 

telefonon vagy e-mailben egyeztetjük a Vásárlóval. 

http://uveg-asvany.hu/

