
 
 
 
 
 
 
 
Értesítés csúcsidőszak pótdíjról  
 
Az ünnepi időszak közeledtével a hálózatunkon keresztül szállított csomagok száma exponenciálisan fog 
növekedni az elkövetkező hónapokban. Annak érdekében, hogy felkészítsük a hálózatunkat, és továbbra is 
kivételes szolgáltatást nyújthassunk, a UPS-nél bevezetünk egy ideiglenes csúcsidőszak pótdíjat azoknál a 
csomagoknál, amelyek megfelelnek a Nagy csomag és a Túlméretes küldemény specifikációinak, valamint 
a Kiegészítő kezelési díjaknak. 
 
A 2019. november 4. és 2020. január 10. között érvényes csúcsidőszak pótdíj egy csomagonkénti 
átalánydíj, amelyet a már meglévő árak és/vagy (pót)díjak mellé számolunk fel az alábbi országokban 
regisztrált ügyfélkódoknál. 
 
 

 
 
 

Országok Különleges kezelési díjak Csúcsidőszak pótdíj 

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

Kiegészítő kezelés  € 5.30 

Nagy csomag € 53.00 

Túlméretes € 85.00 

Finnország, Luxemburg 

Kiegészítő kezelés  € 3.70 

Nagy csomag € 53.00 

Túlméretes € 85.00 

Cseh Köztársaság 

Kiegészítő kezelés CZK 140.00 

Nagy csomag  CZK 1375.00 

Túlméretes CZK 2195.00 

Dánia 

Kiegészítő kezelés DKK 29.00 

Nagy csomag  DKK 390.00 

Túlméretes DKK 630.00 

Nagy-Britannia 

Kiegészítő kezelés GBP 5 

Nagy csomag  GBP 48 

Túlméretes GBP 77 

Magyarország 

Kiegészítő kezelés HUF 1620.00 

Nagy csomag  HUF 16200.00 

Túlméretes HUF 25900.00 

UPS Csúcsszezon Felárak 



Országok Különleges kezelési díjak Csúcsidőszak pótdíj 

Norvégia 

Kiegészítő kezelés NOK 35.00 

Nagy csomag  NOK 495.00 

Túlméretes NOK 790.00 

Lengyelország 

Kiegészítő kezelés PLN 17.00 

Nagy csomag  PLN 225.00 

Túlméretes PLN 365.00 

Svédország 

Kiegészítő kezelés SEK 36.00 

Nagy csomag  SEK 500.00 

Túlméretes SEK 800.00 

Svájc 

Kiegészítő kezelés CHF 4.20 

Nagy csomag  CHF 60.00 

Túlméretes CHF 95.00 

 
 
Nagy csomag pótdíjra vonatkozó specifikációk 
Egy csomag akkor számít „Nagy csomagnak”, ha a hosszának és kerületének [kerület = (2 × szélesség) + (2 × magasság)] összege meghaladja 
a 300 cm-t, de nem éri el a maximum UPS méretet, a 400 cm-t. A nagy csomagokra érvényes a 40 kg-os minimum számlázható súly, továbbá 
a nagy csomag pótdíj. 
 
Túlméretes küldemény pótdíj specifikáció 
A UPS nem vállalja a szállítást olyan csomagok esetében, amelyek több mint 70 kg tényleges súllyal, vagy több mint 274 cm hosszal, vagy több 
mint 400 cm összegű hosszal és kerülettel [kerület = (2 x szélesség) + (2 x magasság)] rendelkeznek. Ha ilyen csomagok mégis bekerülnek a 
UPS kis csomagok rendszerébe, további költségek lesznek érvényesek rájuk. A 400 cm összegű hosszal és kerülettel rendelkező csomagokra 
ugyancsak érvények a nagy csomag pótdíj. 
 
A kiegészítő kezelési díj specifikációi 
•   Minden olyan tárgy, amely fából vagy fémből készült külső konténerbe van becsomagolva. 
•   Bármilyen henger alakú tárgy, például hordó, dob, vödör vagy abroncs, amely nincs teljesen becsomagolva hullámkarton szállítódobozba. 
•   2018. augusztus 6-tól bármilyen csomag, amelynek a leghosszabb oldala meghaladja a 100 cm-t (39,5 hüvelyk) vagy a második leghosszabb 
oldala meghaladja a 76 cm-t (30 hüvelyk). 
•   Minden olyan csomag, amelynek tényleges súlya meghaladja a 70 fontot (32 kg) 
•   Mindegyik csomag a szállítmányban, amelynél az átlagos csomagonkénti súly meghaladja a 32 kg-ot (70 font) és az egyes csomagok tömege 

nincs meghatározva a forrásdokumentumon vagy a UPS által használt automatikus szállítói rendszerben. 
A UPS fenntartja a jogot, hogy felszámolja a Kiegészítő kezelési díjat bármely csomagra, amely a UPS saját megítélése szerint speciális 
kezelést igényel. 
Tekintettel a részünkről szükséges 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. 
 
 
Nagyra értékeljük vállalkozását és elkötelezettek vagyunk szállítási igényeinek kielégítése iránt ebben a 
kritikus szállítási időszakban.  További információért a csúcsidőszak pótdíjjal kapcsolatban, illetve ha 
bármilyen kérdése vagy szállítási igénye merülne fel, kérjük, látogasson el a ups.com weboldalra, vagy 
lépjen kapcsolatba az Ön UPS kapcsolattartójával. 
 
 
Üdvözlettel: 
UPS 
 
 
 


