Budapesten a távolságot GPS alapú térképprogram segítségével
légvonalban mérjük a kiindulási ponttól az érkezési pontig
5 körzetet különböztetünk meg. Díjtételeink az általános
forgalmi adót nem tartalmazzák.
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1. körzet (0–2 km)

1260 Ft

1900 Ft

2600 Ft

5200 Ft

2. körzet (2–5 km)

1945 Ft

2820 Ft

3810 Ft

7620 Ft

3. körzet (5–8 km)

2700 Ft

3780 Ft

4485 Ft

8970 Ft

4. körzet (8–12 km)

3510 Ft

4510 Ft

5650 Ft

11300 Ft

5. körzet (12 km-k. határ)

4140 Ft

5885 Ft

7250 Ft

14500 Ft

Állomás (Körfuvar esetén)

960 Ft

1440 Ft

1800 Ft

3600 Ft

1000 Ft

1500 Ft

2000 Ft

4000 Ft

390 Ft

390 Ft

450 Ft

450 Ft

-

600 Ft

600 Ft

600 Ft

Kiállás (Meghiúsulás esetén)
Ügyintézés (Ft/10 perc)
*rakodási díj

Kézbesítés az Ön igényei szerint

*rakodási díj: a fizikai munkával járó, kizárólag emberi erővel mozgatható csomagokra vonatkozik.

Budapest területén oda-vissza fuvar esetén: fuvardíj + 50% felár.
Pest környék

(csak az odaút fizetendő + a Bp.-i körzetdíj)

0–14 km-ig fix díj

1300 Ft

1470 Ft

1730 Ft

15–19 km-ig fix díj

1470 Ft

1645 Ft

1905 Ft

1990 Ft
2165 Ft

20–50 km-ig fix díj

95 Ft/km

110 Ft/km

120 Ft/km

130 Ft/km

KÖZPONTI E-MAIL: info@imperial22.hu
FUTÁR RENDELÉS: megrendeles@imperial22.hu
ÉRVÉNYES: 2018. 03. 01-től

Vidék

(csak az odaút fizetendő + a Bp.-i körzetdíj)

50–100 km-ig km díj

95 Ft/km

110 Ft/km

120 Ft/km

140 Ft/km

100 km felett km díj

85 Ft/km

100 Ft/km

120 Ft/km

140 Ft/km

bemutatkozás
Az Imperial 22 Futárszolgálat fő profilja küldemények
azonnali kézbesítése kerékpárral, teherkerékpárral,
motorral, személyautóval, puttonyos autóval, ill. kisteherautóval Budapesten, belföldön, valamint a szomszédos országokban, egyenruhás futárral.
• azonnali kézbesítést rendelhet mérettől és távolságtól
függetlenül,
• saját, GPS-el ellátott gépjárműparkkal végezzük
munkánkat,
• kizárólag főállású, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező
futárokkal dolgozunk,
• ISO minősítéssel és szállítmánybiztosítással
rendelkezünk,
• munkánkat felügyeleti szervünk, az NMHH
(Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság) engedélyével
és folyamatos felügyeletével végezzük,
• környezetünk megóvása érdekében biciklis és
teherbiciklis futárokat is alkalmazunk,
• speciális, egyedi igényeiket (országos kiszállítás,
flottamozgatás, gumicsere, szervízelés, bevásárlás,
hivatali ügyintézés stb.) is legjobb tudásunk szerint
teljesítjük.

MIÉRT DÖNT JÓL,
HA MINKET VÁLASZT?
• légvonalas árazási metodikát alkalmazunk,
• i ngyenes e-mail visszaigazolást küldünk a küldemények
kézbesítéséről (igény esetén),
•n
 em számítunk fel üzemanyag felárat (a NAV által
meghatározott 400,- Ft-os üzemanyag árig),
• f elár nélkül 7-20h között rendelhet futárt (este 20
órától reggel 7 óráig és hétvégén előrendelésre vállalunk
fuvart),
• t öbb címre szóló megrendeléseiket a kedvezőbb ár
érdekében körfuvarba rendezzük,
• partnereink számára megrendelés volumenének
függ
vényében egyedi, testreszabott árajánlatot
biztosítunk,
• t árgyidőszak végén rendszerünk a forgalom után
kedvezményt, szükség esetén költségkódokat
biztosítva készíti el a számlát,
• szolgáltatásunkat igénybe veheti készpénzes és
átutalásos teljesítéssel is,
• s ürgős küldeményeiket kiemelten kezeljük, melyre
az „IMPERIAL EXPRESSZ” szolgáltatásunkkal
garanciát is vállalunk.

