
MOTOROS – AUTÓS
SZÁLLÍTÁS • KÉZBESÍTÉS • ÜGYINTÉZÉS

Amennyiben bármilyen szállítási, kézbesítési, ügyintézé-
si igénye van, forduljon hozzánk bizalommal, rugalmas 
kollégáink segítőkészek, tapasztaltak, amit tudunk, meg-
oldunk.
További sikeres napot kíván Önnek

Benke László cégvezető

BENKE DESIGN 
TELEfON: (0620) 9389192 

fAx: (061) 7895827 
EMAIL: fUTARRENDELES@chELLO.hU

A hét 7 napján! – 0-24 órában!

bd-brossura.indd   1 2007.03.04.   13:26:55



cégünk vállalja Budapesti, vidéki küldemények szál-
lítását, motorral és autóval. A küldeményeket a meg-
rendeléstől számítva, a lehető legrövidebb időn belül fel-
vesszük, és ezt követően a küldeményt a címre juttatjuk.

SzállítáS

Személyszállítás: Előzetes egyeztetés után ügyfeleink idő-
ben a kért címre szállítása.
Vállaljuk: Levelek, csomagok, és egyéb küldemények sze-
mélyes 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 csomagtartó-
jába belefér. 

ÜGYINtÉzÉS 

Kézbesítőt sokféle célból rendelhetnek ügyfeleink, mi-
vel a küldemények azonnali szállításán kívül egyéb fel-
adatokat is elvégeznek. A szállítás mellett vállalunk pos-
tai, banki, vagy hivatali ügyintézést, ami olykor órákat 
is igénybe vehet, nem beszélve a várakozás miatti kel-
lemetlenségről. 
Mi örömmel átvállaljuk Ön helyett a feladatot és elintéz-
zük ügyes-bajos dolgait. .Ezen kívül vállaljuk bármilyen 
termék beszerzését, iratok fénymásolóban történő sok-
szorosítását, stb. Minden olyan ügyben, melyben ügyfe-
leinknek jelentős időveszteséget okozna a személyes ügy-
intézés, vállaljuk a sorban állást és a várakozást.

MEGRENDElÉS

A hét 7 napján – 0-24 órában!

TÁJÉKOZTATÓ
BUDAPEStI áRAINK

Alapdíj (állomás): 500 ft

célállomás Budapesten: 1500 ft

Visszaút: a célállomás 50%-a

Több fuvar esetén, (körfuvar): 1000 ft / út

VIDÉKI áRAINK

Alapdíj (állomás): 500 ft

cél – Budapest vonzáskörzete: (10 km) 2800 ft

Visszaút: a célállomás 50%-a

Km díj: 50 ft/km

VáRAKOzáS   

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! 

Elérhetőségeink:

Telefon:

06 20 938-9192, 06 20 382-3068

Fax: 

06 1 789-5827

Email: 

futarrendeles@chello.hu.
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