
Házhoz szállítás - a legmodernebb
módon, gyorsan és kényelmesen

Cégünk  a  vásárolt  termékek  házhoz  szállítására  a  DPD Hungária  futárszolgálat
szolgáltatásait, illetve egyes esetekben saját fuvar eszközeinket vesszük igénybe.

Az alábbi korlátozott feltételekkel vállaljuk a megrendelt termékek  DPD futárpostával való
házhoz szállíttatását.

FUTÁRPOSTA:

Az egész ország területére cégünk a  DPD     Hung  ária    futárszolgálat segítségével juttatja el a 
megrendelt terméket illetve termékeket.

Szállítási idő:

Csomagfeladás: Munkanapokon 15:00 -ig
A beérkezett megrendeléseket minden munkanap 12:00 óráig dolgozzuk fel.
- A raktáron lévő termék esetén a beérkezett rendelés szerinti terméket rendszerint a rendelést 
követő munkanapon átadjuk a futárszolgálat számára. A csomag átadása a megrendelő számára 
rendszerint a csomagfeladást követő 2-3 munkanapon belül történik meg.
- A raktáron NEM lévő termék esetén a  megrendelt terméket a gyártójuktól megrendeljük és 
beérkezésük után a lehető legrövidebb időn belül átadjuk a futárszolgálat számára. A csomag 
átadása a megrendelő számára rendszerint a csomagfeladást követő 2-3 munkanapon belül történik 
meg.

Súlyhatár:

DPD futrszolgálat esetén, csomagonként max. 50 kg, több csomag is feladható de minden egyes 
csomanak külön díja van az aktuális DPD díjszabás szerint.

Nagyobb mennyiségű vagy nagyobb terjedelmesebb terméket egyedi díjszabás szerint saját 
fuvareszközzel szállítunk ki.

DPD futárszolgálat. Hogy ez mit is jelent Önnek?

https://www.dpd.com/hu
https://www.dpd.com/hu/home/termekek_es_szolgaltatasok
https://www.dpd.com/hu
https://www.dpd.com/hu
https://www.dpd.com/hu
https://www.dpd.com/hu
https://www.dpd.com/hu


• Gyorsaság - a csomag feladásától számítva 2-3 munkanapon belül bárhol az ország 

területén. 
• Kényelem - a futár telefonos egyeztetés alapján akkor adja át a terméket, amikor az Önnek 

megfelel (kérésre a megrendelés megjegyzés rovatában)
• Kiegyenlítés - A megrendelt termék értéket, valamint a szállítási díjat az átvételkor a futárnál

lehet készpénzben (illetve Budapesten és környékén már bankkártyával is POS terminálon 
keresztül) a futárnál kiegyenlíteni 

• Ha közbejönne valami - amennyiben elkerülnék a futárt, az újra megkísérli meg az átadást.

• DPD on-line csomagkeresés:  ITT

Szállítási díjjak (országos)

A DPD futárral csomagonként 50 kg-ig vállaljuk termékek házhozsállítását

• Megrendelés: weboldalunkon keresztül

E-mailben és telefonon nem tudjuk fogadni a megrendeléseket.
• Csomag feladás: Munkanapokon 15:00 ig 

• Teljesítés: utánvétellel kszpénzben a futárnak 

• Szállítási költségek: önálló tételként a számlán feltüntetve, vagy egyes estekben a termék 

árában bennefoglalva.

Az aktuális díjkról az alábbi linkeken tájákozódhat

DPD aktuális   fuvardíjak

DPD kiegészítő szolgáltatások

Utánvét 

A fenti költségek tartalmazzák: a termék csomagolási és házhoz szállítási kölségét 
Magyarország területén valamint az utánvétel összegének részünkre való visszajuttatását.

Megjegyzés:

Erdély a Vajdaság, Burgenland valamint a Felvidék magyarok lakta területein és az EU 
minden országába is szállítunk a DPD futárszolgálat segítségével. Ezek aktuális díjjairól ITT 
tud tájékozódni. 
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