
                                           - Kiegészítő kárfedezet 

TERMÉK Díja

+50 %

+ 6 Ft

+ 9 Ft

+ 5 000 Ft

+ 1 500 Ft

+ 5 000 Ft

• Az árak csomagonként, a ** jelölt szolgáltatások díjai pedig megbízásonként értendőek, és nem tartalmazzák a 27% ÁFÁ-t.

Csomagkézbesítés személyazonosságot igazoló okmány felmutatásával, kizárólag a feladó által meghatározott személy részére.

                                                   - Ütemezett kiszállítás

+ 300 Ft

Nem megfelelő csomagolás

+ 500 Ft

                                   - Szombati kiszállítás
+ 3 000 Ft

Túlméretes csomag

A jogszabályban meghatározott mindenkori tranzakciós illeték mértékének megfelelően. Ezen pótdíj felszámolása 

2014. július 1-től felfüggesztésre került.

A szolgáltatás megrendelésével a feladó kérheti (csak GLS depóvárosokban), hogy a csomagot az előre megadott 2 órás

időintervallumon belül kézbesítse a GLS, 8-20 óra között.

• * Felhívjuk figyelmét, hogy a „R”-val jelölt értéknövelő szolgáltatás átalánydíjas, az Ön minden csomagjára aktív!

Kizárólag Budapesten, a hét utolsó munkanapján történő csomagfeladás esetén.

Lásd a vonatkozó 

oldalon!

                                                   - Veszélyes áru szállítás

Figyelem!

Az ADR hatálya alá eső, meghatározott osztályba tartozó, veszélyes áruk szállítása belföldön kizárólag engedményes vagy

korlátozott mennyiségben adhatóak fel, külön írásos megállapodás alapján. Csak olyan küldeménydarabok adhatóak át

szállításra, amelyek kombinált csomagolásban vannak elhelyezve. Korlátozott (LQ) mennyiségben csomagolt veszélyes áruk

össztömege nem haladhatja meg a 30 kg-ot a GLS rendszerében. A veszélyes árura vonatkozó jelzéseket a külső csomagoláson a

GLS csomagcímke mellett kell elhelyezni úgy, hogy azokat más jelzés ne takarhassa el.

PÓTDÍJAK

                                                                   - Értéknyilvánítás szolgáltatás

A nem megfelelő csomagolás miatt keletkező károkért a GLS nem felel!

Kiegészítő kárfedezet minden csomagra, 50 000 Ft áruérték felett .

A GLS gépkocsivezetője az átvételkor sem súly, sem térfogat szerint nem vizsgálja meg a csomagokat.

Amennyiben a feladó a GLS által közzétett súlyt (max. 40 kg) és körméretet (max. 3 m = 2x magasság + 2x

szélesség + 1x hosszúság) meghaladó csomagot ad fel, és azt a felvételi gépkocsivezető nem utasította vissza,

plusz díjak kerülnek kiszámlázásra. A fenti esetekben a GLS fenntartja a jogot ezen áruk belföldi spedíciónak

történő átadására, mely esetekben a szállítási határidő 1 nappal meghosszabbodhat. A GLS Hungary szabadon

dönthet abban a kérdésben, hogy a fenti csomagot visszautasítja, visszaküldi, vagy a küldeményt az annak

továbbítását vállaló szállítmányozóhoz irányítja át.  

Túlsúlyos csomag 40 kg felett, minden megkezdett kg után

Amennyiben meghaladja a GLS által közétett körméretet (max.3m)

Egyéb fuvarozási 

tevékenység 

(úthasználattal 

kapcsolatos) 

Minden megkezdett kg után

Üzemanyagfelár

Sürgős, határidős csomag kézbesítése a felvételt követő munkanapon, legkésőbb 12 óráig. Csak meghatározott településeken, az

elérhető településekről érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon. A termék díja minden esetben a Business-Parcel és/vagy Business-Small

Parcel díj:

+ 500 Ft

Forgalmi költség

400 Ft felett minden megkezdett 10 Ft/l dízel árváltozás után (csomagonként). Az

üzemanyag felár mértéke a gázolajnak a NAV által minden hónap első munkanapján

hivatalosan közzétett árától függ.

                                        - Kézbesítés meghatározott napon

A feladó előre rendelkezhet arról, hogy a felvételt követő 5 munkanapon belül a csomagot mely napon kézbesítse a GLS.

+ 3 000 Ft

                                                  - Bizalmas küldemény

Értéknyilvánítás –szolgáltatás, amely alapján a GLS Hungary-t a csomaggal kapcsolatban a szolgáltatás szerződésszerű

teljesítéséért a küldemény elvesztése, megsemmisülése, teljes vagy részleges kára esetén a feladó által a feladáskor meghatározott

érték erejéig kártérítési felelősség terheli, belföldi csomagok esetén maximum 500.000 Ft-ig

Kérje külön 

ajánlatunkat!

*
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Dátum: 2022.04.25

TERMÉK               

Körzet 

(Ft / csomag)
 < 2 kg < 3 kg < 5 kg < 10 kg < 15 kg < 20 kg < 25 kg < 30 kg < 40 kg

1. Zóna  4 898 Ft 5 228 Ft 5 313 Ft 5 644 Ft 6 059 Ft 6 556 Ft 7 304 Ft 8 133 Ft 13 768 Ft

2. Zóna  5 063 Ft 5 313 Ft 5 561 Ft 5 727 Ft 6 722 Ft 7 635 Ft 8 464 Ft 9 295 Ft 16 034 Ft

3. Zóna  8 133 Ft 8 550 Ft 8 962 Ft 9 295 Ft 9 793 Ft 10 290 Ft 11 785 Ft 13 114 Ft 21 611 Ft

4. Zóna  8 797 Ft 9 959 Ft 11 038 Ft 12 117 Ft 17 926 Ft 23 569 Ft 26 558 Ft 29 379 Ft 49 496 Ft

5. Zóna  22 407 Ft 25 114 Ft 30 977 Ft 46 149 Ft 59 823 Ft 71 990 Ft 82 659 Ft 91 827 Ft 151 179 Ft

          

 

 

 

 

 

 

 

Zónák     

1. Zóna     

2. Zóna     

3. Zóna     

4. Zóna     

5. Zóna
1

• Törökország, Ciprus, Málta, Görögország: a csomagokat a GLS partnerhálózatán keresztül repülővel továbbítja, így a küldeményeket a légi fuvarozási

előírásoknak megfelelően kell csomagolni és feladni. Ezen országba történő csomagfeladás előtt egyeztessen a GLS ügyfélszolgálatával!

• Az árak csomagonként értendőek, és nem tartalmazzák a 27% ÁFÁ-t.

Árak európai exportcsomagokra
Ajánlat:

• Az egyes európai országokhoz tartozó szigetekre történő csomagfeladás előtt egyeztessen a GLS ügyfélszolgálatával. Bizonyos 

Horvátországhoz tartozó szigetekre a GLS partnerhálózatán keresztül történik a csomagszállítás, ezen esetekben a maximális súlyhatár 10 kg.

Országok (munkanap)

3) Ezen országba történő csomagfeladás előtt egyeztessen a GLS ügyfélszolgálatával a vámkezeléssel kapcsolatban.

• Az Átfutási idő  táblázatban szereplő adatok  tájékoztató jellegűek és nem garantáltak!

1) A GLS partnerhálózatán keresztül. Ezen országokba történő csomagfeladás előtt egyeztessen a GLS ügyfélszolgálatával. Az átfutási idő a vámkezelés

idejével hosszabbodhat. A kiviteli vámkezelés díját a fuvardíj már tartalmazza! A rendeltetési országokban felmerülő egyéb költségeket a címzett fizeti

(import vámkezelés, vám, egyéb adminisztrációs költségek).

rendszeres belföldi- és / vagy export csomagfeladás

DROPSHIPPING IN EU KFT.

Szerbia (2), Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Izland (3), Albánia, Észak-Macedónia (4), Málta, Törökország
2
 (5), Ciprus

3
, 

Koszovó (6-7), 

Feröer-szigetek (8), Andorra
2
, Gibraltár

3
 (5-7)

• Megbízható, gyors és hatékony „road-based” csomagszállítás háztól házig, 37 európai országban, kedvező tranzit időkkel.

ÁTFUTÁSI IDŐK

• Exportban max. 40 kg-os csomag adható fel. 

A járványveszély fennállásának idejére a nemzetközi csomagoknál a súlyhatár 31,5 kg-ra módosul. 

2) +vámkezelési idő (min. +2 munkanap), +9.550 Ft export vámkezelési díj, DDP paritás esetén az export vámkezelési díjon felül a célországban

történő vámkezelés díját is számlába állítjuk! (+9.550 Ft). A vámkezelés díja címzettenként értendő. Ezen országba történő csomagfeladás előtt

egyeztessen a GLS ügyfélszolgálatával a vámkezeléssel kapcsolatban.

Litvánia
1 

(3), Lettország
1 

(4), Spanyolország (4-6), Svédország
1
 (4-7), Észtország

1
 (5), Norvégia

1,2
, Görögország, Portugália, 

Finnország (5-7)

Dánia (3), Franciaország, Vatikán
3
, Olaszország (3-5), Nagy-Britannia

4
, Észak-Írország, Monaco

3
 (4), Írország (5)

Lengyelország, Németország (2), Belgium, Hollandia, Luxemburg, Liechtenstein
2
, Bulgária

1
, Svájc

1,2
 (3)

Szlovákia (1), Szlovénia, Ausztria, Csehország, Románia, Horvátország (2)

• Törökország, Norvégia, Málta: sikertelen kézbesítés esetén, a tárolási idő lejártát követően a küldemény automatikusan visszaszállításra kerülhet,

melyről a GLS Ügyfélszolgálatán kérhet tájékoztatást. Az ajánlatban szereplő díj nem tartalmazza a visszaszállítás költségét.

Bővebben az alábbi linken tájékozódhat: https://gls-group.eu/HU/hu/vallalat/hirek

Kalkuláció alapja 

(átlag):

4) 135 GBP érték alatti csomagok esetében az Incoterm 18-at kell alkalmazni, ennek díja: nettó +4600 Ft. A 135 GBP érték feletti csomagok esetében

a 2-es pontban leírtak az irányadóak. A vámkezeléssel kapcsolatban csomagfeladás előtt egyeztessen a GLS ügyfélszolgálatával!
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TERMÉK Díja

+50 %

Csehország

1500 CZK-ig

2200 CZK-ig

6000 CZK-ig

12000 CZK-ig

18000 CZK-ig

60000 CZK-ig

Szlovákia

50 EUR-ig

90 EUR-ig

220 EUR-ig

450 EUR-ig

700 EUR-ig

2655 EUR-ig

A szolgáltatás 

díját a fuvardíj 

tartalmazza.

• ***Amennyiben a címzett jogi személy, úgy naponta címzettenként max. 5 000 RON szedhető be, függetlenül a csomag darabszámtól.

• Az árak csomagonként értendőek, és nem tartalmazzák a 27% ÁFÁ-t.

+ 5 272 Ft 2000 EUR-ig + 5 272 Ft

+ 2 636 Ft 700 EUR-ig + 2 636 Ft

                                          - Bankkártyás fizetés exportban

A beszedett 

utánvét érték 

1,5 %-a

SZLOVÁKIÁBAN, CSEHORSZÁGBAN, SZLOVÉNIÁBAN és HORVÁTORSZÁGBAN vehető igénybe.

Kizárólag a CashService - Utánvét beszedés szolgáltatással együtt rendelhető. Segítségével a címzett a fenti

országokban bankkártyával is kiegyenlítheti az utánvét összegét a futárnál lévő mobilterminálon, amelyről

bizonylatot kap. A fizetés a következő hitelkártyával vagy betéti kártyával teljesíthető: MasterCard, Maestro,

Visa, American Express. A szolgáltatás díja az alap utánvét szolgáltatási díjon felül a bankkártyával beszedett

összegnek az árajánlatban rögzített százaléka, amely minden esetben a Feladónak kerül kiszámlázásra. Az

utánvét szolgáltatás alapdíja a csomag átadásának meghiúsulása esetén is felszámolásra kerül. Az utánvét

elszámolása és átutalása a CashService - Utánvét beszedéssel megegyező módon történik. 

+ 2 342 Ft 450 EUR-ig + 2 342 Ft

+ 2 051 Ft 220 EUR-ig

+ 2 342 Ft

+ 2 636 Ft 3800 HRK-ig + 2 636 Ft

1330 RON-ig

+ 2 636 Ft

+ 1 758 Ft 90 EUR-ig + 1 758 Ft

+ 1 464 Ft 50 EUR-ig + 1 464 Ft

+ 2 051 Ft

+ 2 342 Ft+ 2 342 Ft 2500 HRK-ig

2000 RON-ig

                                                    - CsomagPontba kézbesítés 

SZLOVÁKIÁBAN, CSEHORSZÁGBAN, SZLOVÉNIÁBAN és HORVÁTORSZÁGBAN vehető igénybe a

szolgáltatás. A szolgáltatás megrendelésével a Feladó telephelyén felvett csomagokat a kiválasztott GLS

CsomagPontba szállítjuk ki, ahol a vásárlók átvehetik a megrendelt árut. A címzettnek SMS-ben és

emailben küldünk tájékoztatást, ha az árut kiszállítottuk a kiválasztott GLS CsomagPontba. A küldemény

átvételére érvényes személyi okmány bemutatásával 5 munkanap áll rendelkezésre. Utánvét fizetési

lehetőség minden átvételi ponton megoldott. A GLS a 3. munkanapon ismételt értesítőt (e-mailt) küld, ha

az áru még a GLS CsomagPontban van. GLS Csomagautomatába történő feladás esetén a feladható

maximális csomag mérete: 42 cm magas * 51 cm mély* 39 cm széles.

+ 5 272 Ft 12500 HRK-ig + 5 272 Ft 7000 RON-ig + 5 272 Ft

DÍJA Szlovénia DÍJA

Sürgős, határidős export csomag kiszállítása Magyarországról Szlovákiába a felvételt követő munkanapon, legkésőbb 12 óráig.

Csak meghatározott településeken, részletes irányítószám lista a szolgáltatás igénybevételéhez a www.gls-group.eu honlapon

található. 

670 RON-ig

KAPCSOLHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK

DÍJA

130 RON-ig

+ 2 051 Ft

                             - Utánvét

A szolgáltatás díja a csomag átadásának meghiúsulása esetén is felszámolásra kerül. Az országon belüli átutalás bankköltségét a

GLS vállalja, nemzetközi utalás esetén az átutalás költsége (3150 Ft) a Feladót terheli. A szolgáltatás igénybevételének

feltételeiről egyeztessen a GLS Értékesítési osztályával.

DÍJA Horvátország DÍJA

+ 1 464 Ft 250 HRK-ig + 1 464 Ft

+ 2 051 Ft

+ 1 758 Ft

Románia ***

270 RON-ig

+ 1 464 Ft

+ 1 758 Ft 500 HRK-ig + 1 758 Ft

+ 2 051 Ft 1250 HRK-ig

*
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