DPD EXPORT
DPD Classic nemzetközi szolgáltatás – Egyszerű, gyors és megbízható
A DPD Classic nemzetközi szolgáltatással a rendkívül hatékony nemzetközi hálózatunknak
köszönhetően küldeményeit távolságtól függően 1-5 nap alatt kézbesítjük partnere részére.
Classic szolgáltatás általános jellemzői:
Gyors, és gazdaságos közúti szállítás
Súlyhatár: 31,5 kg/csomag
Mérethatár: max. övméret: 3m (maximum 1,75 méter hosszúság).
Automatikus felelősségvállalás 520 EUR beszerzési értékig, de felülbiztosítás is
köthető
Internetes nyomon követés
Átvevő személy aláírásának letöltése interneten keresztül
A nem kézbesíthető csomagok díjmentesen szállítjuk vissza a feladóhoz
Magyarországról a Classic szolgáltatásunk az alábbi 29 országban vehető igénybe:
1.zóna: Ausztria (1-2), Szlovákia (1-2)
2.zóna: Németország (2-3)
3.zóna: Csehország (2-3), Belgium (3-4), Hollandia (3-4), Luxemburg (3-4), Olaszország (3-4),
Románia (2), Svájc* (4-5)
4.zóna: Anglia (4-5), Dánia (4), Bulgária (3), Franciaország (4), Lengyelország (3), Szlovénia (3)
5.zóna:Észtország (4-5), Horvátország* (4-5), Lettország (6), Litvánia (4-5), Spanyolország (4-5),
Svédország (4-5)
6.zóna: Finnország (4-5), Norvégia*(4-5), Görögország** (3), Portugália (4-5)
7.zóna: Bosznia-Hercegovina*(5-6), Írország (5), Szerbia * (5-6)
(A várható tranzit időket az országok mellett zárójelben találja)
A szállítási idők nem garantáltak, tájékoztató jellegűek.
* jelölés alá eső ország esetében a szállítási idő a vámkezelési idővel bővülhet
** Görögország esetében Kréta szigetére 3, 6 €, a többi szigetre 11 € felárat számítunk fel.

Export csomagok tekintetében felhívjuk szíves figyelmét, hogy a súlyhatárok (max. 31,5 kg)
betartása nélkülözhetetlen a külföldi országokba történő sikeres kézbesítés érdekében!
Nagyobb értékű rendelés esetén felülbiztosítást kötünk, amelyet a vevőre terhelünk, de előzetesen
jelezzük.
Van lehetőség felár ellenében EXPRESS szállításra is, de ezt jelezze rendeléskor.

Külföldi rendelés esetén visszaigazoljuk a pontos szállítási
díjat, valamint teljes fizetendő díjat EUR-ban.

DPD Express - nemzetközi szolgáltatás
A DPD Express nemzetközi szolgáltatásával rendkívül gyors, megbízható és gazdaságos légi
szállítást kínálunk ügyfeleinknek a világszerte, köszönhetően a DPD partner vállalatainak,
amely cégek mindegyike a saját régiójában vezető szerepet tölt be a csomagszállítás területén.
Ez azt jelenti, hogy az expressz szállítással több, mint 220 országban érheti el üzleti partnereit
gyorsan és biztonságosan.
A DPD Express szolgáltatásunkat csak olyan szerződött partnerünk veheti igénybe, aki a
csomagcímke nyomtatáshoz az elektronikus címkenyomtató programunkat használja
(Weblabel).
DPD Express szolgáltatásunk általános jellemzői:
Express légi kézbesítés több mint 220 országba világszerte
Súlyhatár: 50 kg/csomag
Maximális körméret:330 cm
Automatikus felelősségvállalás 20 USD/kg beszerzési értékig
Minden csomag vonalkódos címkével van ellátva, ami lehetővé teszi a
küldemények nyomon követését a DPD honlapján
Átvevő személy nevének ellenőrzése interneten keresztül
A nem kézbesíthető csomagokat visszaszállítása vagy megsemmisítése előzetes
árkalkuláció után a feladó költségére történik
A szállítási díj a tényleges súly vagy a küldemény térfogatsúlya alapján van meghatározva,
attól függően, hogy melyik a nagyobb.
Térfogatsúly kiszámítása:

Fenntartjuk a jogot – a nemzetközi légi szállítmányozás szabványival összhangban – e
szabályok módosítására.
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