
     
 

SZÁLLÍTÁSI DÍJAK ÉS HATÁRIDŐK 
2020.06.01.-től érvényes 

   

     

DÍJAK:  (Súlykalkulációhoz segítség az utolsó részben) 

Csomagküldő pontra  

(visszáruként szállítják, rendeléskor tájékoztatást tudunk adni mikor kézbesítik, feladás 
utáni 1-2 napos kézbesítést nem mindig tudjuk garantálni)  

                                                    5 kg-ig és/vagy oldalak összege max 120 cm: 600 Ft 

                                         5,1-10 kg és/vagy oldalak összege max 150 cm: 1200 Ft 

    utánvét díja: 250 Ft 

 

MPL csomagautomatába  (max 50x31x35 cm) 2 kg-ig 950 Ft 

       2,1 - 10 kg-ig 1100 Ft 

       10,1 – 20 kg-ig: 1400 Ft  

       utánvét díja: 400 Ft (50.000 Ft-ig) 

                                                                                                                   710 Ft (100.000 Ft-ig) 

MPL postapont, csomagpont    5 kg-ig: 1300 Ft 

         5,1 – 15 kg-ig: 1600 Ft 

        15,1 – 20 kg-ig: 1900 Ft 

    utánvét díja: 250 Ft (50.000 Ft-ig) 

                                                                           360 Ft (100.000 Ft.ig) 

 

MPL házhoz szállítással   5 kg-ig: 1500 Ft 

    5,1 – 15 kg-ig: 1800 Ft 

    15,1 – 20 kg-ig: 2200 Ft 

    20,1 kg – 25 kg-ig: 2500 Ft 

    25,1 kg – 30 kg-ig: 2800 Ft 

    30,1 kg – 40 kg-ig: 4400 Ft 

    utánvét díja: 250 Ft (50.000 Ft-ig) 

                                                                           360 Ft (100.000 Ft.ig) 

 

GLS csomagpontra          0-20 kg-ig: 1700 Ft 

                                             20,1 kg – 40 kg-ig: 2300 Ft 

                                              utánvét díja: 400 Ft 

                                              az árban csak e-mail értesítés van, sms szolgáltatás + 80 Ft 
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GLS házhoz             0-5 kg-ig: 1700 Ft 

                                    5,1 kg – 10 kg-ig: 1900 Ft 

                                    10,1 kg – 15 kg-ig: 2100 Ft 

                                    15,1 kg – 25 kg-ig: 2400 Ft 

                                    25,1 kg – 30 kg-ig: 2500 Ft 

                                    30,1 kg – 40 kg-ig: 4000 Ft 

    utánvét díja: 250 Ft (50.000 Ft-ig) 

                                                                           360 Ft (100.000 Ft.ig) 

 

Szolgáltató (FaBiKe) házhoz szállítása:    120 Ft/km, egy úttal számolva, az 

utvonalterv.hu által kiadott kilométerben számolva, de minimum 2000 Ft 

 (Békéscsaba területén belül csak rakodási díjat számolunk fel, mely 1000 Ft.) 

                               utánvét díj nincs, de a szállítási díjat előre kérjük,  

a termék árát a helyszínen elég fizetni 

HATÁRIDŐK:  

Kiegészítő termékek, egységcsomagok: 2-5 munkanap – legtöbb termékből tartunk raktáron 

Méretre vágott játszóterek: 1-10 munkanap (akár konkrét időpont is egyeztethető) 

Összeszerelt játszóterek: minimum 7 munkanap (mindig az egyeztetett időpontra készül el)  

 

SEGÍTSÉG A RENDELT ÁRU SÚLYÁNAK BECSLÉSÉHEZ: 

(A megrendelőnek nem kell kiszámolnia, csupán segítségként szerepel, hogy a szállítási költséget is be 

tudja határolni. A megrendelés után 24 órán belül személyes üzenetet küldünk, melyben tájékoztatjuk a 

pontos összegről.) 

A legtöbb műanyag játék 0,5 kg körül van. 

A hinták, kötéllétrák, óriás játékok 1 kg körül vannak. 

A kötélháló 2 kg. 

A mászókövek (5 db) 2-3 kg között vannak. 

A vasalatok zöme 0,5-1 kg körül van, a sarokelem 3,5 kg.  

A fészekhinta kb. 6 kg-os 

A kosárgyűrű 2 kg.  

A játszóterek egységcsomagjai átlagosan 8-10 kg körül vannak, de egy összetettebb játszótéré 

akár 15 kg is lehet. 


