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Átvételi és kiszállítási módok 
 

Személyes átvétel üzletünkben - INGYENES 

Megrendelését díjmentesen átveheti Budaörsi üzletünkben nyitvatartási időben: 

Sókereskedés 

2040. Budaörs, Kamaraerdei út 10 

Telefonszám: +36 23 769 288 

Üzletünkben készpénzzel vagy bankkártyával is fizethet. 
 

Kiszállítási díjak: 

A szállítás díja a vásárlás értékétől, a megvásárolt termékek méretétől, tömegétől, illetve lakóhelynek 

távolságától függ. 

 

Kiscsomagos szállítás 0-40 kg: 

Belföldi kiszállítás esetén csomagjainkat az MPL szállítja, a megrendeléstől számított 1-5 

munkanapon belül. 
 

Fizetési lehetőségek: 
 

o Azonnal készpénzzel vagy bankkártyával: 

o Utánvéttel való (Utánvét díja: 990.-) fizetés esetében készpénzzel és bankkártyával is 

fizethet. 

o Előreutalás és bankkártyás fizetés esetén: 300 Ft illeték 
 

Súly: tól- -ig. Díj (Ft) 
bruttó 

0-tól 5kg-ig 2300.- 

5kg-tól 10kg-ig 2300.- 

10kg-tól 20kg-ig 2730.- 

20kg-tól 30kg-ig 3570.- 

30kg-tól 40kg-ig 5570.- 
   

Nagycsomagos szállítás 40-1000kg-ig: 

Üzletünkben lehetőségük van nagycsomagos szállítás igénybevételére is.Big-Bag zsákos vagy raklapos 

termékek szállítása esetén saját teherautónkkal: 
 

22.225.- (17.500.- +áfa) -tól szállítási díjat számolunk fel. 
 

Plusz költségek: 

raklap díj: 

anyagmozgatásidíj: (targonca) és vagy kézi anyagmozgatási díj 
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Nagycsomag PLUSSZ szállítás, amennyiben darus teherautó szükséges vagy 

1000kg felett: 

Fizetési lehetőségek: 
 

o Ennél a szállítási módnál minden esetben csak előre fizetés lehetséges. 

o Üzletünkben fizetve készpénzzel vagy bankkártyával. 

o Átutalásos számla kiállításával. 

A terméket csak kifizetés után pontos szállítási adatok egyeztetésével van módunkban szállításra 

feladni! 

 

A szállítást TRANS HUNGÁRIA SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI KFT. végzi az alábbi díjtáblázat 

szerint: 
 
 

24 órás szállítás 

Paletta méret Díj (Ft) 

Mini 13165.-+áfa+raklap 
díj 

Kicsi 13880.-+áfa+raklap 
díj 

Közepes 15300.-+áfa+raklap 
díj 

Nagy 16310.-+áfa+raklap 
díj 

Teljes 19210.-+áfa+raklap 
díj 

Túlméret 20700.-+áfa+raklap 
díj 

 
 

Paletta méretek Súly (Kg) 

Mini (80x120x60) 0-149 

Kicsi (80x120x80) 150-249 

Közepes (80x120x120) 250-499 

Nagy (80x120x220) 500-749 

Teljes (80x120x220) 750-1000 

Túlméret (80x120-as alapterületű raklapnál nagyobb mértet, és/vagy 1001-1200 kg súly 

Plusz költségek: raklap díj:7620.- (6000.-+áfa) | anyagmozgatási díj: 1000.-/ 1tonna alatt. 
 

  SZÁLLÍTÁSI ÁRAK  
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Szállítási nap FIX: szerda 
 
 
 
 

Személyes átvétel: 0 Ft 

 
Megjegyzés: Önkiszolgáló Hétfő - Péntek 08:00 - 16:30, Szombaton 09:00 - 13:00 

 
Rakodási díj: 1.000 Ft 

 

 
Megjegyzés: Telephelyünkön targoncával történő pakolás,kizárólag H-P között lehetséges, 1 t felett 

díjmentes, 1 t alatt 1000 Ft / alk. 

 

Kiszállítás kisteherautóval (1t): 
 

17.500 Ft + ÁFA-tól 

 
Megjegyzés: Ömlesztett termékek és Big Bag leborítása a megrendelt helyszínre. Egyéb termék esetén a 

rakodási díj minden megkezdett fél óra = 5.000 Ft + ÁFA 

 

Kiszállítás darusautóval (1 t felett): 
 

25.000 Ft + ÁFA -tól 

 

Megjegyzés: Kiszállítási ajánlatunkat pontos helyszín ismeretében tudjuk megadni. Függ a szállítandó 
mennyiségtől és a behajtási engedélyektől. 
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