A hét 7 napján! – 0-24 órában!

Amennyiben bármilyen szállítási, kézbesítési, ügyintézési igénye van, forduljon hozzánk bizalommal, rugalmas
kollégáink segítőkészek, tapasztaltak, amit tudunk, megoldunk.
További sikeres napot kíván Önnek
Benke László cégvezető

MOTOROS – AUTÓS
SZÁLLÍTÁS • KÉZBESÍTÉS • ÜGYINTÉZÉS

Benke Design
Telefon: (0620) 9389192
Fax: (061) 7895827
Email: futarrendeles@chello.hu
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TÁJÉKOZTATÓ
BUDAPESTI ÁRAINK

Cégünk vállalja Budapesti, vidéki küldemények szállítását, motorral és autóval. A küldeményeket a megrendeléstől számítva, a lehető legrövidebb időn belül felvesszük, és ezt követően a küldeményt a címre juttatjuk.

Alapdíj (állomás):

Szállítás

Visszaút:

Személyszállítás: Előzetes egyeztetés után ügyfeleink időben a kért címre szállítása.
Vállaljuk: Levelek, csomagok, és egyéb küldemények személyes kézbesítését, szállítását.

KÜLDEMÉNY ÉS SÚLYHATÁROK
A motoros kézbesítés max. 5kg-ig vállalunk, vagy ami
motorral elvihető.
Az autós szállításnál max. kb. 150 kg súlyhatárig bármi
elvihető, egy normál kombi, személyautó csomagtartójába belefér.

ÜGYINTÉZÉS
Kézbesítőt sokféle célból rendelhetnek ügyfeleink, mivel a küldemények azonnali szállításán kívül egyéb feladatokat is elvégeznek. A szállítás mellett vállalunk postai, banki, vagy hivatali ügyintézést, ami olykor órákat
is igénybe vehet, nem beszélve a várakozás miatti kellemetlenségről.
Mi örömmel átvállaljuk Ön helyett a feladatot és elintézzük ügyes-bajos dolgait. .Ezen kívül vállaljuk bármilyen
termék beszerzését, iratok fénymásolóban történő sokszorosítását, stb. Minden olyan ügyben, melyben ügyfeleinknek jelentős időveszteséget okozna a személyes ügyintézés, vállaljuk a sorban állást és a várakozást.
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MEGRENDELÉS
500 Ft

Célállomás Budapesten:

Több fuvar esetén, (körfuvar):

1500 Ft
a célállomás 50%-a
1000 Ft / út

Elérhetőségeink:

VIDÉKI ÁRAINK
Alapdíj (állomás):

500 Ft

Cél – Budapest vonzáskörzete: (10 km)
Visszaút:
Km díj:

A hét 7 napján – 0-24 órában!

2800 Ft

a célállomás 50%-a
50 Ft/km

VÁRAKOZÁS		

Telefon:
06 20 938-9192, 06 20 382-3068
Fax:
06 1 789-5827
Email:
futarrendeles@chello.hu.

Ügyintézés, Várakozás:
30 Ft/perc
(kézbesítésnél az első 10 perc ingyenes)

Fizetés készpénzzel, vagy szerződött
partnereinknek 8 napos átutalással.
Szerződött partnereinkkel, az áraink
megbeszélés tárgyát képezik!

Az áraink a 20%-os áfát nem tartalmazzák!
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