
 

 

Az ünnepi időszak közeledtével a globális hálózatunkon belül mozgó csomagok száma az elkövetkező 

hónapokban exponenciálisan növekedni fog. Ebben a zsúfolt időszakban arra törekszünk, hogy 

ügyfeleinket segítsük a szükséges kézbesítési kapacitás elérésében, a UPS-től elvárt megbízható és 

időszerű szolgáltatással együtt. 

Hálózatunk előkészítése és a kivételes szolgáltatás további biztosítása érdekében a UPS ideiglenes 

csúcsidőszaki-pótdíjat alkalmaz az olyan csomagokra, amelyek megfelelnek a Nagyméretű csomag 

pótdíj* és a Túlméretes csomag pótdíj** leírásainak, valamint a Kiegészítő kezelési díjnak.***  

A 2021. október 31-től egészen 2022. január 15-ig érvénybe lépő csúcsidőszaki-pótdíj egy 

csomagonkénti átalánydíj lesz, amelyet a meglévő díjakhoz, felárakhoz és/vagy költségekhez adunk 

hozzá. 

Országok Különleges kezelési díjak Csúcsidőszaki pótdíj 

Ausztria, Belgium, Franciaország, 

Németország, Írország, Olaszország, 

Luxemburg, Hollandia, Portugália, 

Spanyolország 

Kiegészítő kezelés  € 5.90 

Nagy csomag € 59.40 

Túlméretes csomag € 212.00 

Finnország 

Kiegészítő kezelés  € 4.20 

Nagy csomag € 59.40 

Túlméretes csomag € 212.00 

Cseh Köztársaság 

Kiegészítő kezelés CZK 154.50 

Nagy csomag  CZK 1535.00 

Túlméretes csomag CZK 5484.00 

Dánia 

Kiegészítő kezelés DKK 32.60 

Nagy csomag  DKK 442.00 

Túlméretes csomag DKK 1578.00 

Nagy-Britannia 

Kiegészítő kezelés GBP 5.60 

Nagy csomag  GBP 51 

Túlméretes csomag GBP 182 

Magyarország 
Kiegészítő kezelés HUF 1823.00 

Nagy csomag  HUF 21216.00 

UPS
®

 csúcsidőszak 

Pótdíj 



Norvégia 

Kiegészítő kezelés NOK 39.50 

Nagy csomag  NOK 625.00 

Túlméretes csomag NOK 2233.00 

Lengyelország 

Kiegészítő kezelés PLN 19.00 

Nagy csomag  PLN 273.00 

Túlméretes csomag PLN 974.00 

Svédország 

Kiegészítő kezelés SEK 40.30 

Nagy csomag  SEK 609.50 

Túlméretes csomag SEK 2177.00 

Svájc 

Kiegészítő kezelés CHF 4.75 

Nagy csomag  CHF 63.60 

Túlméretes csomag CHF 227.50 

 

Minden díj csak az üzleti ügyfelekre vonatkozik, és nem tartalmazza az ÁFA-t 1 

 

Nagyméretű csomag után fizetendő pótdíj leírása 

A csomag nagyméretű csomagnak minősül, ha hosszúsága plusz kerülete [kerület = (szélesség kétszerese) + (magasság kétszerese)] 

együttesen meghaladja a 300 cm-t, de nem haladja meg a maximális UPS csomagméretet, azaz 400 cm-t. A nagyméretű 

csomagokra a nagyméretű csomag után fizetendő pótdíjon kívül 40 kg-os legkisebb kiszámlázható súly vonatkozik. 

 

** A túlméretes csomag leírása 

Nem szállíthatók azok a csomagok, amelyek tényleges súlya meghaladja a 70 kg-ot, vagy amelyek hossza meghaladja a 274 cm-t, 

vagy együttesen összesen a 400 cm kombinált hosszúságot és kerületet [kerület = (szélesség kétszerese) + (magasság kétszerese)]. 

Amennyiben ezek mégis bekerülnek a UPS kis méretű csomagszállítási rendszerébe, azokra külön kezelési díjat számítunk fel. A 400 

cm kombinált hosszúságot és kerületet meghaladó csomagokra is vonatkozik a nagyméretű csomag pótdíj. 

 

***Kiegészítő kezelési díj leírása 

•   Bármely fémből vagy fából készült külső szállítódobozban lévő árucikk 
•   Bármilyen hengeres tétel, például hordó, dob, vödör vagy abroncs, amely nem teljesen dobozolt redős karton szállítóedényben 
van 
•   Bármely olyan csomag, amelynek a leghosszabb oldala meghaladja a 100 cm-t, vagy a második leghosszabb oldala a 76 cm-t. 
•   Minden olyan csomag, amelynek bruttó súlya meghaladja a 70 fontot (32 kg) 
•   Mindegyik csomag a szállítmányban, melynél az átlagos csomagonkénti súly meghaladja a 70 fontot (32 kg) és az egyes 

csomagok tömege nincs meghatározva a forrás dokumentumon vagy a UPS által használt automatikus szállítási rendszerben. 
 
A UPS fenntartja a jogot, hogy felszámolja a Kiegészítő kezelési díjat bármely csomagra, amely a UPS saját megítélése szerint 
különleges kezelést igényel. 
 
Tekintettel a részünkről igényelt kiegészítő kezelésre és a szállítmányok feldolgozásában a későbbiek során bekövetkező esetleges 
késésekre, a UPS nem nyújt ezekre a 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. 

 

1 ÁFA-kulcsok országonként: 

Ausztria: 20% ÁFA 
Belgium: 21% ÁFA 

Túlméretes csomag HUF 75773.00 



Svájc: 7,7% ÁFA 
Cseh Köztársaság: 21% ÁFA 
Németország: 19% ÁFA 
Dánia: 25% ÁFA 
Spanyolország: 21% ÁFA 
Finnország: 24% ÁFA 
Franciaország: 20% ÁFA 
Magyarország: 27% ÁFA 
Írország: 23% ÁFA 
Olaszország: 22% ÁFA 
Luxemburg: 17% ÁFA 
Hollandia: 21% ÁFA 
Norvégia : 25% ÁFA 
Lengyelország : 23% ÁFA 
Portugália: 23% ÁFA 
Svédország: 25% ÁFA 
Egyesült Királyság: 20% ÁFA 


