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KERETSZERZŐDÉS  2. SZ. MELLÉKLET 
EGYEDI  ÁRLISTA    

AUTOLABOR KFT - RÉSZÉRE 
24 ÓRÁS SZÁLLÍTÁS  LIMITÁLT  DÍJA 
Az  alábbi  városok  és  térségeibe  csak    48  órás  szállítási  határidőt  tudunk  biztosítani:  Mátészalka  és 
Salgótarján 

 Budapest-Vidék, 
Vidék-Vidék 

Budapest-
Budapest 

  1 kg-ig    950 Ft / cím    880  Ft  /  cím 

  3 kg-ig 1  000  Ft  /  cím 1  050  Ft  /  cím 

  5 kg-ig 1  250  Ft  /  cím 1  190  Ft  /  cím 

 10 kg-ig 1  550  Ft  /  cím 1  390  Ft  /  cím 

  20 kg-ig 2  350  Ft  /  cím 1  590  Ft  /  cím 

  30 kg-ig 2  650  Ft  /  cím 1  890  Ft  /  cím 

  40 kg-ig 3  050  Ft  /  cím 2 050  Ft  /  cím 

  50 kg-ig 3  550  Ft  /  cím 2  350  Ft  /  cím 
1 raklap 
80x120 cm 
500 kg-ig 

7  150  Ft  /  cím 5  990  Ft  /  cím 

 
E-útdíj  felár 

súly Budapest-Vidék Vidék-Vidék 

50 kg-ig 5,2% 5,2% 

50,1 kg-tól 4,80 Ft/kg 7,20 Ft/kg 

 
Súly  meghatározása  nagy  terjedelmű,  könnyű  küldemények  esetén: 

hosszúság  (cm)  ×  szélesség  (cm)  ×  magasság  (cm)   =  súly  (kg) 
6000 

Az  utánvét  díjának  összege  az  áru  értékének  1%-a,de minimum  300Ft.  Az  utánvét  
összegét  kézbesítéstől  számított  4. munkanapon utaljuk. 

Üzemanyag  árkövetés  (MOL  által  közzétett  Tempo  Diesel  bruttó  árlistát  alapul  véve). 
 A  számlázáshoz  az  adott  számlázási  időszakban  lévő  üzemanyagárak  számtani  átlagát  

vesszük  alapul.  : 
351-360Ft 1%;  361-370Ft 2%;  371-380Ft 3%;  381-390Ft 4%;  391-400Ft 5% 

Felette 10Ft-ként  +1% 
Az  áraink  az  alábbi  szolgáltatásokat  tartalmazzák 

- A  küldemény  háztól-házig  történő  szállítása, 
- A  limitált  díj  50  000  Ft-ig  terjedő  értékbiztosítást  tartalmaz, 
- Utánvétes  küldemények  értékének  automatikus  utalása, 
- Helytelen  címzés  esetén  automatikus  címnyomozás, 
- Sikertelen  kézbesítés  esetén  értesítést  hagyunk  a  címzettnek, 
- Megrendeléseiket  munkaidőben  8.00-tól,  17.00-ig tudjuk fogadni 
- 24H  Navigátor  megrendelőlap  kitöltő  program  biztosítása 
- Fenti  árlista  csak  a 24H  Navigátor  program  használatával  érvényes 

 
…………………………………    …………………………….. 

Megrendelő       Szolgáltató 
        Szabados  Tamás  ügyvezető 


