
 

 

 

 

 

 

 

Értesítés a csúcsszezon felárról 

 

Azokban az időszakokban, amikor a csomagszám rendkívüli mértékben megnövekszik, a 

UPS-nek folyamatosan lépést kell tartania az igényekkel, és fel kell készítenie hálózatát, 

hogy kiemelkedő szolgáltatási minőséget biztosítson az Önhöz hasonló ügyfelek 

számára. Annak érdekében, hogy hálózatunk továbbra is hatékonyan működjön az ünnepi 

időszak alatt, a UPS ideiglenes csúcsszezon felárat számít fel azoknál a csomagoknál, 

amelyek megfelelnek a Nagyméretű csomagok *, a Túlméretes küldemények**, valamint 

a Kiegészítő kezelési díj*** specifikációinak. 

  

2018. november 4-től december 22-ig terjedő időszakban a csúcsszezon felárak a 

meglévő díjszabás, díjak és/vagy pótdíjak mellett csomagonkénti átalánydíjként 

számítódnak fel. 

 

Ország Különleges kezelési költség Csúcsszezon felár 

Ausztria, Belgium, Franciaország, 
Németország, Írország, Olaszország, 
Hollandia, Portugália, Spanyolország 

Kiegészítő kezelés  € 5.00 

Nagyméretű csomag € 50.00 

Túlméretes küldemény € 80.00 

Finnország, 
Luxemburg 

Kiegészítő kezelés  € 3.50 

Nagyméretű csomag € 50.00 

Túlméretes küldemény € 80.00 

Cseh Köztársaság 

Kiegészítő kezelés  CZK 130.00 

Nagyméretű csomag CZK 1300.00 

Túlméretes küldemény CZK 2080.00 

Dánia 

Kiegészítő kezelés  DKK 27.00 

Nagyméretű csomag DKK 372.00 

Túlméretes küldemény DKK 595.00 

Nagy-Britannia 

Kiegészítő kezelés  GBP 4.70 

Nagyméretű csomag GBP 46.10 

Túlméretes küldemény GBP 73.80 

Magyarország 

Kiegészítő kezelés  HUF 1535.00 

Nagyméretű csomag HUF 15350.00 

Túlméretes küldemény HUF 24560.00 

 

UPS Csúcsszezon Felárak 



 

Countries Accessorial Peak Surcharge 

Norvégia 

Kiegészítő kezelés  NOK 33.00 

Nagyméretű csomag NOK 469.00 

Túlméretes küldemény NOK 750.00 

Lengyelország 

Kiegészítő kezelés  PLN 16.00 

Nagyméretű csomag PLN 216.00 

Túlméretes küldemény PLN 345.00 

Svédország 

Kiegészítő kezelés  SEK 34.00 

Nagyméretű csomag SEK 475.00 

Túlméretes küldemény SEK 760.00 

Svájc 

Kiegészítő kezelés  CHF 4.00 

Nagyméretű csomag CHF 57.00 

Túlméretes küldemény CHF 91.00 

*Nagyméretű csomag után fizetendő pótdíj  

A csomag akkor számít „nagyméretűnek”, ha a hossza plusz a kerülete [kerület= (2 x szélesség) + (2 x magasság)] együtt meghaladja a 330 cm-t, 

de nem lépi túl a maximális UPS méretet, a 419 cm-t. A nagyméretű csomagok minimális számlázási súlya 40 kg. Ezen felül nagy csomagokra 

vonatkozó felárat is felszámolunk. 

** Túlméretes küldemények 

Azon csomagok, melyek tényleges súlya túllépi a 70 kg-ot, vagy hossza több mint 274 cm, illetőleg a méret hosszban és kerületben együttesen 

[kerület = (2 x szélesség) + (2 x magasság)] meghaladja a 419 cm-t, nem elfogadhatóak a szállításra. Ha mégis bekerülnek a UPS kiscsomagos 

rendszerébe, kiegészítő költséggel terhelik e csomagok szállítását. Azon csomagokra is vonatkozik a Nagyméretű csomag után fizetendő díj, 

melyek hosszúsága és kerülete együtt túllépi a 419 cm-t. 

***Kiegészítő kezelési díj 

A kiegészítő kezelés a következőkre vonatkozik: 

• Bármely fémből vagy fából készült, külső szállítódobozban elhelyezett árucikk. 

• Bármely hengeres tárgy, például hordó, dob, vödör vagy abroncs, mely nincs teljesen becsomagolva hullámkarton szállítódobozba. 

• 2018. augusztus 6-tól bármely csomag, amelynek leghosszabb oldala meghaladja a 39,5 hüvelyket (100 cm-t) vagy a második leghosszabb 

oldala meghaladja a 76 cm-t (30 hüvelyket). 

• Bármely csomag, melynek tényleges súlya meghaladja a 32 kg-ot (70 fontot). 

• Minden olyan csomag a szállítmányban, melynél az átlagos csomagonkénti súly meghaladja a 32 kg-ot (70 fontot), 

és az egyes csomagok tömege nincs meghatározva a forrásdokumentumon vagy a UPS által használt automatizált szállítói rendszerben. 

A UPS fenntartja a jogot, hogy felszámolja a Kiegészítő kezelési díjat bármely csomagra, mely a UPS saját megítélése szerint speciális kezelést 

igényel. 

Tekintettel a részünkről igényelt kiegészítő kezelésre és e szállítmányok feldolgozásában a későbbiek során bekövetkező esetleges késésekre, a 

UPS nem nyújt e szállítmányokra pénzvisszafizetési garanciát. A UPS tehát nem fizeti vissza a szállítási díjakat, amennyiben a kiegészítő kezelést 

igénylő szállítmányok kézbesítése nem történik meg az ilyen szállítmányok esetében szokásosan beütemezett időpontig. 
 
 
Értékeljük, hogy vállalatukkal bennünket választ, és elkötelezettek vagyunk, hogy 
kielégítsük szállítási igényeit a kritikus időszak alatt is. Ha szeretne többet megtudni a 
csúcsszezon felárról, vagy megvitatni kérdéseit és szállítási igényeit, kérjük, látogassa meg 
az ups.com webhelyet, vagy lépjen kapcsolatba UPS üzletkötőjével.  
 
 
 
 
Üdvözlettel, 
 
UPS 


