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Szolgáltatási opciók és különdíjak

Szolgáltatási opciók és különdíjak
Küldeményenként 
hozzáadandó díj

Elsőbbségi kezelés Expressz vagy Gazdaságos Expressz szolgáltatásainkhoz válassza az Elsőbbségi kezelés opciót, amellyel 
küldeményének kiemelt figyelmet és elsőbbséget biztosítunk hálózatunkban. 4 190 Ft

Nem elektronikus fuvarlevéllel 
feladott küldemények különdíja

Minden 40 kg feletti nemzetközi export küldeménynél, amelyhez kézzel kitöltött fuvarlevél tartozik, 
különdíjat számítunk fel. 230 Ft

Értékalapú kártérítés A TNT értékalapú kártérítést nyújt dokumentum és áruküldeményei sérülése vagy eltűnése esetén. 
További információért kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat!

Az áruérték 0,4%-a,  
de min. 2 960 Ft

Behozatali szolgáltatás
Az Ön kérésére a világ 168 országából felvesszük dokumentum és áruküldeményét, amit akkor szállí-
tunk házhoz, amikor kívánja. Átvállaljuk a szükséges vámkezelést és Ön számláját a helyi pénznemben 
fizetheti. EU-n belüli és kívüli országokra egyaránt vonatkozik.

A tarifában meghatározott 
fuvardíj 9,5%-a,  

de min. 1 290 Ft

EU-n kívüli különdíj Ezt a díjat a nem EU tagországok esetében az Expressz szolgáltatással feladott áruküldeményeknél 
számítjuk fel. Az import és export forgalomra egyaránt érvényes. 2 240 Ft

Lakásra történő kiszállítás 
különdíja Ezt a díjat olyan küldeményeknél számítjuk fel, amelyeknél a kiszállítás helye nincs cégtáblával megjelölve. 520 Ft

Több darabból álló küldemények 
különdíja

Több darabból álló küldemények esetén a másodiktól minden egyes darabra kezelési különdíjat szá-
mítunk fel. A különdíj abban az esetben kerül felszámításra, ha a több darabból álló küldemény egy 
időben kerül feladásra, ugyanazon címzett részére szól és nem egy egységképzőben (egységet alkotva, 
pl. raklapon) kerül átadásra.

860 Ft/db

Távoli területek különdíja
A földrajzilag távoli vagy nehezen megközelíthető helyekre történő kiszállítás, illetve onnan történő kül-
deményfelvétel esetén kerül felszámításra. Az aktuális távoli vagy nehezen megközelíthető helyek listája 
megtalálható a www.tnt.hu honlapon.

100 Ft/kg, de min. 5 700 Ft
 és max. 31 340 Ft

Túlméretes küldemények 
különdíja

Olyan küldemények esetén:
• amelyeknél a küldemény tömege vagy térfogata túllépi a TNT tömeg- és térfogathatárait.
• Nemzetközi Expressz szolgáltatással Európában feladott, illetve Európába küldött küldemény bár-

mely mérete meghaladja a 120 (H) x 120 (Sz) x 150 (M) centimétert.
• Nemzetközi Gazdaságos Expressz szolgáltatással Európában feladott, illetve Európába küldött külde-

mény bármely mérete meghaladja a 240 (H) x 120 (Sz) x 180 (M) centimétert.
• amelyek hengeres, vagy kerek alakjuk miatt nem szállíthatóak palettán, így a kezelésükhöz gépi segít-

ségre, vagy több mint egy emberre van szükség.
• amelyek nem palettázott, 30-70 kg tömegű küldemények, és biztonságos kezelésükhöz gépi segítség-

re, vagy több mint egy emberre van szükség, különdíjat számítunk fel.

9 400 Ft

Nem automatikusan 
szortírozható küldemények 
különdíja

Olyan küldemények esetén: 
• amelyek tömege 30 kg-nál kisebb, és bármely mérete meghaladja a 120x70x60 centimétert, 
• amelyek hengeres alakjuk következtében nem maradnak nyugalmi helyzetben a szortírozó szalagon, 
• amelyek folyadékot tartalmazó hordók vagy palackok, így fennáll annak a veszélye, hogy a szortírozó 
szalagon instabillá válnak, illetve leesnek a szalagról és ezzel kárt vagy személyi- illetve küldeménysérülést 
okoznak, különdíjat számítunk fel.

4 270 Ft

Munkaegészségügyi és biztonsági 
kockázatot jelentő küldemények 
különdíja

Olyan küldeményeknél ahol a küldemény formája, vagy egyéb tulajdonsága miatt (pl. csomagolatlan kül-
demények, kiálló részek, éles felületek illetve rejtett veszélyes áruk, stb.) fennáll a veszély, hogy a szállítás 
során sérülést vagy kárt okozzon, különdíjat számítunk fel.

10 970 Ft

Nem halmozható küldemények 
különdíja

Olyan küldemények fuvarozásakor, ahol a küldemény formája, alakja, vagy csomagolása akadályozza a 
halmozott rakodást, különdíjat számítunk fel. 9 400 Ft

Veszélyes áru kezelés A TNT vállalja a nemzetközi előírásoknak megfelelő veszélyes áruk szállítását. További információért 
kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat! 11 400 Ft

Szárazjeges küldemények kezelése A TNT vállalja a nemzetközi előírásoknak megfelelő szárazjeges küldemények szállítását. További infor-
mációért kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat! 9 970 Ft

Általános különdíjak
Küldeményenként 
hozzáadandó díj

Üzemanyag pótdíj Az olajár változásaitól függő, index alapú különdíj. Az aktuális havi üzemanyag-pótdíjról információ 
a www.tnt.hu honlapon található. lásd www.tnt.hu

Fokozott biztonsági különdíj Minden nemzetközi Expressz, Gazdaságos Expressz és Különleges szolgáltatással feladott küldeményre 
vonatkozik.

14 Ft/kg, de min. 140 Ft  
és max. 2 850 Ft
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