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FORTUNA FLOTTA LOGISZTIKA
Kinek ajánljuk ezt a szolgáltatást?
Ha szeretnéd a meglévő szállítmányozásai feladataidat optimalizálni,
vagy új partnereket országosan kiszolgálni, esetleg bővíteni szeretnéd a
vevőköröd, akkor ez a szolgáltatás Neked szól!
Ezt az új szolgáltatást azoknak a viszonteladó partnereinknek ajánljuk,
akik naponta átlagosan 3-4 csomagot rendszeresen szállítanak ki végfelhasználó partnereiknek.

Mi a feltétele a szolgáltatás igénybevételének?
•
•

Halasztott fizetési kedvezmény szerződés megléte
Nincs lejárt számlatartozás

Mikortól érhető el ez a szolgáltatás?
A FFL szolgáltatás 2014. október 1-től érhető el a Vectra-Line partnerei
számára.

Ki látja el a szállítmányozási feladatokat?
Magyarország piacvezető csomagszállító szolgáltatója a GLS.
A GLS megbízható, kiváló minőségű, 37 csomagirányító központot és
667 depót üzemeltető cég, mely globális csomagszállítási szolgáltatásokat
nyújt 220.000 ügyfelének Európa-szerte.
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Milyen szolgáltatások vehetők igénybe?
•
•
•
•
•
•
•

0-40 kg súlyú küldemények gyors és hatékony csomagszállítása
háztól házig.
Magyarországon minden városban és településen a csomagok a
felvételt követő munkanapon munkaidőben (8-17 óra között) kézbesítésre kerülnek.
Ingyenes másodszori kézbesítési kísérlet.
Sikertelen kézbesítés esetén visszaszállítás különdíj felszámítása
nélkül.
Értékbiztosítás csomagonként nettó 50.000 Ft beszerzési értékig.
Internetes csomagkövetés, átvételi elismervény letölthető a GLS
Online felületről: gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes
Call Center külön az ügyfelek és külön a címzettek részére.
(GLS Call Center: 0629886670)

Mennyibe kerül a szolgáltatás?
(Áraink nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.)
Alapszolgáltatások:
•
•
•

0-10 kg nettó 1090 Ft / doboz
10-20 kg nettó 1290 Ft / doboz
20-30 kg nettó 1590 Ft / doboz

30 kg felett már nem célszerű összecsomagolni az árut, mert könnyebben
sérül a szállítás során, 40 kg felett pedig már kilogrammonként jelentős
felár kerül felszámolásra.

Igényeld Te is a Fortuna Flotta Logisztika csomagot
a kapcsolattartódnál!

FORTUNA FLOTTA LOGISZTIKA
Kapcsolható szolgáltatások
Utánvét kezelés		
400 Ft / cím
Az utánvét elszámolása és átutalása naponta automatikusan megtörténik.
A díj tartalmazza a bankköltségből és tranzakciós illetékből származó
többletköltséget is.
SMS –Service		
100 Ft / csomag
A feladó tájékoztatja a címzettet a csomag feladásakor, hogy a következő
munkanapon a csomag kiszállításra kerül. Az sms tartalmazza a csomagszámot, és az utánvét összeget is.
Előértesítő
100 Ft / csomag
A GLS SMS-ben tájékoztatja a címzettet a csomag kézbesítésének
reggelén a futár várható érkezéséről (3 órás intervallum) a futár közvetlen
mobilszámáról és a csomagszámról.
Felvétel & visszaszállítás		
600 Ft / csomag
A GLS, szerződött partnere megbízásából a megjelölt helyen felveszi a
csomagot, és a megbízónak kézbesíti.
Csomagcsere
300 Ft / csomag
A GLS a kiszállított csomag helyett visszahozza a címzettnél található
másik becsomagolt árut.
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Felvétel & Átszállítás
600 Ft / csomag
A GLS, szerződött partnere megbízásából a megjelölt helyen felveszi a
csomagot, és Magyarországon a megadott címre kézbesíti.
Okmánykezelés
1700 Ft / cím
A csomagot kísérő dokumentum leigazoltatása, majd a feladóhoz
történő visszaszállítása.
Címzett viszi el
850 Ft / csomag
A csomagot a címzett a depóban veheti át a GLS ügyfélszolgálatával
történő előzetes egyeztetés alapján.
Kézbesítés meghatározott napon
500 Ft/ csomag
A feladó előre rendelkezhet arról, hogy a felvételt követő 5 munkanapon
belül a csomagot mely napon kézbesítse a GLS.
Ütemezett kiszállítás
5100 Ft / csomag
A szolgáltatás megrendelésével a feladó kérheti (csak GLS depóvárosokban), hogy a csomagot az előre megadott 2 órás időintervallumon belül
kézbesítse a GLS, 8-20 óra között.
Szombati kiszállítás
5000 Ft / csomag
Kizárólag Budapesten, a hét utolsó munkanapján történő csomagfeladás
esetén.
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Kapcsolható szolgáltatások
Árak európai exportcsomagokra
Kérje külön árajánlatunkat európai exportcsomag kézbesítésére az alábbi
címen: logisztika@vectraline.hu

Pótdíjak
GLS által közzétett súlyt (max. 40 kg) és körméretet (max. 3 m = 2x magasság + 2x szélesség + 1x hosszúság) meghaladó csomagot ad fel, és
azt a felvételi gépkocsivezető nem utasította vissza, az alábbi plusz díjak
kerülhetnek kiszámlázásra:
•

Túlméretes csomag		

2550 Ft / csomag

Amennyiben meghaladja a GLS által közétett körméretet (max.3m)
		
•
Túlsúlyos csomag		
1000 Ft / kg
40 kg felett, minden megkezdett kg után
		
•
Nem megfelelő csomagolás

2550 Ft / csomag

A nem megfelelő csomagolás miatt keletkező károkért
a GLS nem felel!
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Mikor kell kifizetnem a szolgáltatást?
Két hetente a Vectra-Line Logisztika Kft. a GLS szállítási összesítő melléklete alapján a Fortuna Flotta számla keltétől számított 15 napos fizetési határidejű számlát állít ki a szolgáltatást igénybevevő partner felé.

Mit kell tennem, ha igénybe akarom venni a szolgáltatást?
•

A szolgáltatás igénybevételének szándékát jelezni a kapcsolattartódnak. (logisztika@vectraline.hu)

•

Halasztott fizetési kedvezmény szerződés aláírása.

•

Aláírni és kitölteni a GLS adatközlő lapját.

•

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egy számítógép,
internet kapcsolat, nyomtató.

•

Csomagoláshoz doboz, ragasztószalag beszerzése

•

Induló csomag igénylése a GLS-től (a GLS Connect program
letöltéséhez és a GLS Online eléréséhez felhasználó név
igénylése, etikett címke, szolgáltatási matrica) az alábbi
elérhetőségeken: info@gls-hungary.com vagy 0629/886670.
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