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A küldemény
Nincsen 40 kg-nál nehezebb
súlya (kg)
csomag a küldeményben
0 - 3,0
1 500 Ft + Áfa
3,1 - 10,0
1 700 Ft + Áfa
10,1 - 15,0
2 000 Ft + Áfa
15,1 - 20,0
2 400 Ft + Áfa
20,1 - 25,0
2 800 Ft + Áfa
25,1 - 30,0
3 200 Ft + Áfa
30,1 - 40,0
4 000 Ft + Áfa
40,1 - 50,0
5 200 Ft + Áfa
50,1 - 60,0
6 200 Ft + Áfa
60,1 - 70,0
7 500 Ft + Áfa
70,1 - 80,0
8 500 Ft + Áfa
80,1 - 90,0
9 500 Ft + Áfa
90,1 - 100,0
10 500 Ft + Áfa
100,1 - 150,0
150,1 - 200,0
Egy küldemény több csomagot is tartalmazhat!

Van 40 kg-nál nehezebb
csomag a küldeményben

7 300 Ft + Áfa
8 300 Ft + Áfa
9 300 Ft + Áfa
11 000 Ft + Áfa
12 000 Ft + Áfa
13 000 Ft + Áfa
19 000 Ft + Áfa
25 000 Ft + Áfa

Raklapos küldemények, illetve nagyobb, terjedelmesebb gépeink egyedi szállítási díjai:
Euro raklap max 300 kg-ig
Túlméretes raklap max 300
kg-ig, 10 cm lelógásig
Utánfutó rotakapához
BWJ130 betonkeverő
BWJ160 betonkeverő
BWA160 betonkeverő
BWA260 betonkeverő
BWA320 betonkeverő
Terep raklapemelő, MS650 és
MS700 téglavágók
MS900/1000 téglavágók
Ikerrotoros simítók,
vakológépek, anyagtovábbítók
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15 000 Ft + Áfa
18 000 Ft + Áfa
20 000 Ft + Áfa
11 900 Ft + Áfa
13 900 Ft + Áfa
15 900 Ft + Áfa
26 900 Ft + Áfa
30 900 Ft + Áfa
26 900 Ft + Áfa
49 900 Ft + Áfa
34 900 Ft + Áfa

Csomagpontra történő szállítás feltételei
OMV kúthálózat: A szállítás díja az aktuális szállítási díj 90%.
● Az OMV kutakra jelenleg 1 csomagos, 20kg-nál könnyebb, utánvétes vagy előre fizetett
küldemények adhatók fel;
● Az utánvét összege a Címzett részéről kiegyenlíthető készpénzzel és bankkártyával
egyaránt;
● A Címzettnek a pontra történő leadást követően 7 naptári nap áll rendelkezésére a csomag
átvételére;
● A reggeli Címzett értesítéseket az Express One küldi ki;
● Az esetlegesen át nem vett küldeményeket a lejáratot követően az Express One futárjai
gyűjtik be a töltőállomásokról;
● Címzett SMS szám megléte elengedhetetlen feltétele az OMV csomagpontos szolgáltatás
igénybevételének.
Packeta csomagpont hálózat: A szállítás díja az aktuális szállítási díj 90%
● A Packeta csomagpont hálózatába pontonként eltérő méretű és súlyú, de jellemzően 10 kg
alatti, nem túlméretes, 1 db csomagból álló küldemények adhatók fel;
● A csomagolási egység oldalhosszúságainak összege nem haladja meg a 150 cm-t;
● Amennyiben a pontra címzett küldemény utánvétes, úgy annak értékét a pontokon
készpénzben lehet kiegyenlíteni, illetve szinte minden átadóponton elérhető a bankkártyás
fizetés szolgáltatás is, viszont van, ahol csak a linkes, más néven az online bankkártyás
fizetést tudják biztosítani;
● A Packeta pontok eltérő nyitvatartással, jellemzően munkaidőben érhetőek el. A pontra
történő küldemény kézbesítését követően a Címzettnek 7 naptári nap áll rendelkezésére a
küldemény átvételére;
● A csomag átvételéhez szükséges jelszót és az esetlegesen lejáratra figyelmeztető értesítő
e-mailt minden esetben a Packeta küldi meg a Címzettnek;
● A csomagkezelés elengedhetetlen feltétele a Címzett e-mail cím megléte.
AlzaBox csomagautomata hálózat
● Az AlzaBox-okba küldhető maximális csomagméret szél.: 40 cm, mag.: 60 cm, mély.: 50 cm;
● Csomagautomatába történő feladásra (D2S), vagy átirányításra csak 1 db csomagból álló
küldemények adhatóak, amelyek lehetnek utánvétes és utánvét nélküliek egyaránt;
● A rekesz nyitókódját az Express One küldi meg a Címzettnek emailben;
● Amennyiben a csomag utánvétes, úgy annak értékét – a nyitókód megküldése előtt – a
Címzettnek minden esetben ki kell egyenlíteni, amihez az online bankkártyás fizetés
felületünkre irányító linket küldünk emailben;
● Az automatába történő kézbesítést követően rendszerünk értesítő küld majd, amely
tartalmazni fogja a csomag pontos lejárati idejét (max. 48h).
Ezt követően a rekeszfoglalás törlésre, az áru pedig visszaküldésre kerül. A visszaküldés
előtt az Express One értesítő rendszere egy lejáratra figyelmeztető e-mailt küld a
Címzettnek.
● Az AlzaBox-os csomagkezelés elengedhetetlen feltétele a Címzett e-mail cím megléte.
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Ingyenes szállítások
Ha a rendelés kiszállítása nem sürgős és eléri az alábbi összegeket, akkor
●

2.000.000 Ft + Áfa felett Budapesten belül ingyenes kiszállítjuk, illetve

●

3.000.000 Ft + Áfa felett Magyarországon belül ingyenesen kiszállítjuk.

A vakológépekre, betonvashajlító- vágó gépekre és az ikerrotoros simítókra ez az
összeghatár nem vonatkozik!
Több rendelés összevonására nem vonatkozik ez a szállítási mód, azokat a fenti táblázat
szerint kell kiszámolni.
Az ingyenes kiszállítást az áru készre jelentését követő 4-5 munkanapon belül, a saját
szállítási kapacitásunk függvényében teljesítjük.
Utánvét díjak
50 000 Ft-ig
300 Ft + Áfa
50 001-100 000 Ft-ig
450 Ft + Áfa
100 000 Ft felett minden megkezdett 100 000 Ft-ként további 400 Ft + Áfa

-

Utánvét beszedése maximum 1 millió forintig lehetséges.
Futárszolgálatnál van lehetőség bankkártyával történő fizetésre előzetes egyeztetés után
Egyéb feltételek és információk
●

●
●
●
●
●

Nagyobb küldeményeknél / pl. betonkeverők , téglavágók, nagy áramfejlesztők/ és a nem
görgősorozható, manuálisan kezelhető termékeknél előfordulhat, hogy csak 2-3 munkanapon
belül történik a kiszállítás.
Extra előkészítést igénylő termékeknél a szállítási idő kitolódhat.
Robbanómotoros gépeket nem tudunk beüzemelve szállítani
TM200: 1000 Ft+Áfa túlméreti díj, ha a csomag leghosszabb oldala a 200 cm-t vagy az
oldalainak az összessége a 240 cm-t meghaladja
TM280: 2000 Ft+Áfa túlméreti díj, ha a csomag leghosszabb oldala a 280 cm-t vagy az
oldalainak az összessége a 300 cm-t meghaladja
TM360: 5000 Ft+Áfa túlméreti díj, ha a csomag leghosszabb oldala a 360 cm-t meghaladja
Más által szervezett futárcéget logisztikai és szervezési problémák miatt
nem tudunk fogadni és velük az árut elküldeni.

Amennyiben a megrendelés 13.00 óráig beérkezik hozzánk, akkor azon a munkanapon feladásra
kerül a küldemény, ha az adott termék raktáron van. A később leadott rendeléseket csak a következő
munkanapon tudjuk a futárcégnek átadni. A kiszállításokat 08.00 - 17.00 óra között teljesítik, ennél
pontosabb időpontot a szállító cégek nem tudnak megadni. A szállítások díját minden esetben az
EUROKOMAX KFT számlázza a Vevői felé. Bármilyen további kérdéssel kapcsolatban állunk
rendelkezésükre.
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