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Az árakat a csomagok összsúlya alapján képezzük, pl. 2db 15kg-os 
csomag feladásánál 30kg szállítási költsége fizetendő.
A szállítási költség háztól házig szól bármely magyarországi és spanyolországi 
cím esetében az „infók” oldalon szereplő térkép függvényében (kieső területek 
esetében felárat számolunk fel). 

Bizonyos nagy térfogatú, de könnyű anyagok (pl.:kanapé, lapra-nem-szedhető 
bútor) szállítása esetén térfogat szerinti árkalkulációt alkalmazunk. 
Térfogatlimit: 10L / kg. (pl. 30kg-os a csomag, akkor max. 300 liter)
Amennyiben ezt az arányt a küldemények összessége meghaladja, úgy a 
szállítási költséget térfogat alapján határozzuk meg ( pl. 30kg csomag 500 liter, 
akkor 50kg szállítási költségét kell felszámolnunk).

Fizetési feltételek: Az áraink Euro - ban vannak meghatározva, de a szállítási 
költséget fontban vagy forintban is fizethetik. A szállítási költség felvételkor 
kerül meghatározásra a csomagok pontos súlyának és méretének ismeretében. 
Ezt felvételkor, vagy leadáskor rendezhetik készpénzben, vagy előzetes 
egyeztetés után banki utalással, a csomag kézbesítéséig. 
Bankkártyás fizetés a futárjainknál nem lehetséges.

Törzsvásárlóink kedvezménye – 5% a felsorolt listaárból 

Csomagok összsúlya Szállítási költség

0 – 15 kg € 40

15 – 25 kg € 50

25 – 100 kg € 2 / kg

100 – 300 kg € 1,8 / kg

300 – 500 kg € 1,6 / kg

500 – 1000 kg € 1,4  / kg

1000 – 1500 kg € 1,2 / kg

Áraink standard csomagokra vonatkoznak, és zsákban csak ruhaneműt tudunk 
elfogadni. 
Minden egyéb extra formájú, térfogatú terméknél (súly, méret, akár fénykép 
megjelölésével) kérje egyedi árajánlatunk (pl. bútor, szobanövény, stb.)

Kisállat Szállítási költség Érkezéskor történő 
átvétellel a raktárunknál 

(csak Magyarországra 
érkezés esetén)

Kölyök kutya (max. 7 
hónapos) 55cm 
marmagasságig

€ 325 € 275

Felnőtt Kutya S (45 cm 
marmagasságig)

€ 300 € 250



Felnőtt Kutya M (55 cm 
marmagasságig)

€ 325 € 275

Felnőtt Kutya L (65 cm 
marmagasságig)

€ 350 € 300

Felnőtt Kutya XL (85 cm 
marmagasságig)

€ 400 € 375

Macska € 250 € 200

 Egyéb kisállat € 150 € 100
Marmagasság: A mar az állat két válla között található legmagasabb pont földtől mért magassága.

Egyéb fixáras termékek Szállítási költség

Kerékpár szerelve* € 70

Kerékpár szereletlenül* € 100

Kerékpár dobozolva Normál árazás térfogatlimit alapján

Elektromos kerékpár € 140

Kistestű robogó € 200

Motor Mérettől, típustól függően 
€ 250 – € 800

Matrac € 0,2 / liter
*kormány elforgatva, pedálok leszerelve

Raktározás (csak Magyarország):  €10 / m3 / hónap
    
raktározandó áru begyűjtése/kiszállítása hivatalos gyűjtési dátumunk keretében: 
€ 10 / m3 / alkalom (bárhová HU)


