
Személyes átvétel Nincs szállítási és kezelési költség. 

A megrendelés a +3670/408-3456-os vagy a +3630/435-9767-es 
telefonszámon történő előzetes időpontegyeztetés után személyesen 

átvehető a 1078 Budapest, Nefelejcs utca 48. 18-as kapucsengő cím alatti 
raktárhelyiségünkön. 

 

 

Postai szállítás Magyar Posta Zrt. díjai + 150 Ft kezelési költség. 

Postai szállítást előre- valamint utánvét-
beszedéssel történő fizetés esetén is 

vállalunk. A szolgáltatás díja a csomag súlya 
és az utánvételi összeg alapján a postai díjak 

alapján lett kiszámítva. A leadott 

megrendelésre vonatkozó végleges szállítási 
díjat a rendszerünk automatikusan számolja. 

Ettől való eltérés a megrendelés utólagos módosítása esetén lehetséges. 

Szállítás előre történt fizetés esetén: a megrendelést a számla 
végösszegének ellenőrzött jóváírása után adjuk postára (raktáron lévő 

termék esetében; a hét utolsó munkanapján történő beérkezés esetén a 
következő hét első munkanapján). Postai feladás rend szerint hétfő-

szerda-pénteki napokon történik. 

 

 

Futárszolgáltatást igénybe vevő szállítás Csak fuvardíj.  

 

A szállítmányozást a GLS Hungary Kft. 
futárszolgálat végzi. A futárcég 24 órás 

garantált szállítást vállal, így a leadott 
rendelés a telefonon történt egyeztetést 

követő munkanapon kerül kiszállításra a vásárló által megadott címre 
(akár munkahelyi címre is). Amennyiben a futárszolgálat hibájából nem 

történik meg a másnapi kézbesítés, úgy a kiszállítás ingyenes. Az 
esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása 

esetén a webshop üzemeltetőjét kártérítési kötelezettség NEM terheli. 
Kártérítési ügyekben ez esetben a GLS Hungary Kft. futárszolgálat 

illetékes. 

A küldemények hollétéről 10:00-tól 18:30-ig a GLS Hungary Kft. 

ügyfélszolgálatán a (+36 1) 802-0265-es telefon és a (+36 29) 886-
610-es faxszámon lehet érdeklődni! 



A csomagok holléte a küldeményazonosítóval követhető, mely a 

feladáskor kiküldött e-mailben vagy a honlapon a rendelés részleteinél 
tekinthető meg. Az elektronikus levélben kiküldött fuvarlevélszám egyben 

egy kattintható link, mely segítségével követhető a csomag, de lehetőség 

van a fuvarlevélszám birtokában kézi követésre is az alábbi oldalon: 

GLS csomagkövetés 

Futár díjtáblázat: 

  
20 000 Ft 
utánvétösszegig 

50 000 Ft 
utánvétösszegig 

100 000 Ft 
utánvétösszegig 

100 000 Ft 
utánvétösszeg 
felett 

Előreutalás 
esetén 

2 kg-ig             1 600 Ft              1 700 Ft              1 900 Ft                 10 Ft  
               1 290 
Ft  

3 kg-ig             1 800 Ft              1 900 Ft              2 100 Ft                 10 Ft  
               1 350 
Ft  

5 kg-ig             1 900 Ft              2 000 Ft              2 200 Ft                 10 Ft  
               1 450 
Ft  

10 kg-ig             2 000 Ft              2 200 Ft              2 300 Ft                 10 Ft  
               1 550 
Ft  

15 kg-ig             2 000 Ft              2 200 Ft              2 400 Ft                 10 Ft  
               1 600 
Ft  

20 kg-ig             2 200 Ft              2 300 Ft              2 500 Ft                 10 Ft  
               1 700 
Ft  

25 kg-ig             2 200 Ft              2 400 Ft              2 600 Ft                 10 Ft  
               1 800 
Ft  

30 kg-ig             2 600 Ft              2 800 Ft              3 000 Ft                 10 Ft  
               2 200 
Ft  

40 kg-ig             3 200 Ft              3 400 Ft              3 500 Ft                 10 Ft  
               2 800 
Ft  

100.000 Ft utánvételi összeg felett a szállítás 10 Ft-os jelképes összegért 

történik. 
Első sikertelen kézbesítés után a második próbálkozás ingyenesen vehető 

igénybe! Ha a kézbesítés a második alkalommal sem teljesül, úgy a 
csomag visszaérkezik hozzánk. A megrendelés ezután már csak 

személyesen vehető át a raktárunkon a fuvarköltség rendezését követően! 

Szállítás előre történt fizetés esetén: a megrendelést a számla 
végösszegének ellenőrzött jóváírása napján, de legkésőbb a következő 

munkanapon adjuk fel (raktáron lévő termék esetében). 

Utolsó frissítés dátuma: 2013.11.17. Ez a dokumentum magyar nyelven íródott! 

http://webserver.gls-hungary.com/custserv/keres_stat.php?Lang=0

