
                                                                                                                 2120 Dunakeszi, Madách Imre u. 2/a 

                                                                                                                           mobil: +36 (20) 536 3407 

                                                                                                                           e-mail: office@olimpiafutar.hu 

 

                                                            Általános vállalási feltételek 

Áraink tájékoztató jelleggel, ÁFA-mentesen értendők. (ÁFA:+27%) Akcióinkról, speciális 

igények teljesítéséről konzultáljon telefonon, vagy e-mailben Ügyfélszolgálatunkkal. Kérdéseiket, 

észrevételeiket is szívesen fogadjuk elérhetőségeinken. 

Alapdíj: egy szállításon belül a két legtávolabbi címhez tartozó összeg. 

Oda-vissza szállítások: alapdíj +50% (min.+2.100,-Ft)  

Több címes szállítások: alapdíj +2.100,-Ft/cím 

*-gal jelzett kerületek külsõ területeire/ről történő szállítások: alapdíj +800,-Ft 

Várakozás: díjtalan, 10 percig. Ezt meghaladóan 500,-Ft/10perc 

Rakodás: 1.000,-Ft/10 perc. 

Alapdíj (motoros szállítások): egy szállításon belül a két legtávolabbi címhez tartozó összeg. 

Szállítható küldemény(ek), ill. egyéb kikötések: 

- max. 5 kg össztömeg 

- max. hosszúság: 20 x szélesség: 40 x magasság: 45 cm kiterjedés; 

- biztonságos csomagolás;  

- egy személy által biztonságosan kezelhető; 

- amit egy szabvány motoros futártáska adottságai biztonsággal lehetővé tesznek. 

 

Autós szállítások: +1000,-Ft. Szállítható küldemény(ek), ill. egyéb kikötések: 

- max. 300 kg össztömeg; 

- max. hosszúság: 85 x szélesség: 85 x magasság: 40 cm kiterjedés; 

- biztonságos csomagolás; 

- egy személy által biztonságosan kezelhető; 

- amit egy átlagos személyautó adottságai biztonsággal lehetővé tesznek. 

 

„Furgon”: +100% tarifa, de min. 3500,-Ft. Az ár tartalmaz 20 perc rakodást. 

Szállítható küldemény(ek), ill. egyéb kikötések: 



- max. 500 kg össztömeg; 

- max. hosszúság: 150 x szélesség: 90 x magasság: 85 cm kiterjedés; 

- max. 2 m3 össztérfogat; 

- max. 1 raklap; 

- biztonságos csomagolás; 

- raklapon lévő áru esetén a fel-és lerakodási helyen segítséggel biztonságosan kezelhető; 

- amit a jármű adottságai biztonsággal lehetővé tesznek. 

 

„Furgon Maxi”: +200% tarifa, de min. 5000,-Ft. Az ár tartalmaz 30 perc rakodást. Szállítható 

küldemény(ek), ill. egyéb kikötések: 

- max. 1 t össztömeg; 

- max. hosszúság: 195 x szélesség: 120 x magasság: 135 cm kiterjedés; 

- max. 2 raklap; 

- biztonságos csomagolás; 

- raklapon lévő áru esetén a fel-és lerakodási helyen segítséggel biztonságosan kezelhető; 

- amit a jármű adottságai biztonsággal lehetővé tesznek. 

- előzetes egyeztetést követően ennél nagyobb csomagok szállítását is tudjuk biztosítani! 

 

Munkaidőn túli kézbesítések (hétvégén, ünnep, -és munkaszüneti napokon, vagy hétköznapokon 

8:00 előtt, illetve 17:00 után): alapdíj +50%, de min. 7.000,-Ft. Állandó Partnereinknek kedvezmény! 

Ezen szolgáltatásunk előrendeléssel vehető igénybe.  

Munkaidő: munkanapokon 8:00-tól 17:00-ig. 

Megrendelői telefon: +36 (20) 536 3407 

Az Olimpia Futárszolgálat fenntartja a jogot az árképzés részének, vagy egészének 

megváltoztatására. 


