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Kézbesítés csomagpontra 
(Z-Pont átvevőhelyre / Z-BOX csomagautomatába) 
Csomagfeladás Z-Pont átvevőhelyen és Z-Box csomagautomatában. Magyarországon feladott csomagok esetén. 

 
Csomagpontok (Z-Pont / Z-BOX) 

 
Szállítási díj 5 kg-ig (ÁFA-val) 

 

Szállítási díj 5-10 kg között (ÁFA-val) 

A Csehországi Zásilkovna hálózata 3300 Ft 7000 Ft 

Packeta SK hálózata (Szlovákia) 3100 Ft 6500 Ft 

Packeta HU hálózata (Magyarország) 1290 Ft 2290 Ft 

Packeta RO hálózata (Románia) 4000 Ft 6000 Ft 

Extra szolgáltatások díjai a következő oldalon. 

 

Házhozszállítás 

Csomagfeladás Z-Pont átvevőhelyen és Z-Box csomagautomatában. Magyarországon feladott csomagok esetén. 

 
Házhozszállítás 

 
Szállítási díj 5 kg-ig (ÁFA-val) 

 
Szállítási díj 5-10 kg között (ÁFA-val) 

Csehországba történő kézbesítés esetén 4500 Ft 9000 Ft 

Szlovákiába történő kézbesítés esetén 4300 Ft 8000 Ft 

Magyarországra történő kézbesítés esetén 2890 Ft 3890 Ft 

Romániába történő kézbesítés esetén 5000 Ft 7000 Ft 

Extra szolgáltatások díjai a következő oldalon. 

Figyelem! 

A Z-Box csomagautomatában történő csomagfeladás jelenleg teszt üzemmódban működik 
és csak a kijelölt felhasználók számára érhető el! A szolgáltatás tesztelését követően 
folyamatosan kerülnek bekapcsolásra az egyes felhasználói fiókok, melyről tájékoztatás a 
Packeta weboldalán, ill. az applikáció frissítései során érhető el. 

A Packeta Z-Box csomagautomatákban történő csomagfeladás menete az 5. számú mellékletben 
olvasható (Packeta Z-Box csomagautomatában történő feladás használati útmutatója). 

 

Standard méretű csomag paraméterei (Z-point / átvevőhelyi bolt, üzlet) 
• Csomag maximális súlya: 5 kg 

• Egy oldal maximális mérete: 50 cm 

• Oldalak összegének maximális mérete: 120 cm (pl.: 50×40×30 cm) 

• A csomag legkisebb lehetséges mérete: 10 × 7 × 1 cm 

 

Nagyméretű csomag paraméterei (Z-point / átvevőhelyi bolt, üzlet) 
• Csomag maximális súlya: 10 kg 

• Egy oldal maximális mérete: 120 cm 

• Oldalak összegének maximális mérete: 150 cm (pl.: 70×50×30 cm) 

• A csomag legkisebb lehetséges mérete: 10 × 7 × 1 cm 

 

Teljes árajánlat 
Csomagok Egymás Között – csomagküldő szolgáltatás magánszemélyek számára 

 
 



Csomagok Egymás Között Teljes árajánlat 
A Csomagok Egymás Között szolgáltatás ÁSZF 

1.sz. melléktele 

Érvényes: 2022. december 08-tól visszavonásig 

Az árak tartalmazzák az ÁFA összegét. Oldal 2 / 2 

 

 

Standard méretű csomag paraméterei (Z-Box/ csomagautomata) 
• Z-Box csomagautomata átvevőhely 

• Oldalak összegének maximális mérete: „Rekesz méretek” szerint: 

o S (8x45x61cm) 

o M (17x45x61cm) 
o L (36x45x61cm) 

• Csomag legkisebb lehetséges mérete: 10x7x1 cm 

• Csomag maximális súlya: 10kg 

 
 

 

Extra szolgáltatások 
 
 

  
Szolgáltatás díja (ÁFA-val) 

Utánvét kezelés díja 400 Ft 

Utánvét maximális összege 70 000 Ft 

Életkor ellenőrzés díja 400 Ft 

 
 

Csomag értéke 

 

• Átvevőhelyre történő kézbesítés esetén a csomag értéke automatikusan 4000 Ft, amennyiben 

az külön nem kerül megadásra.  

Csomagérték megadása esetén a biztosítás díja a következő módon kerül megállapításra:  

4000 Ft feletti csomagérték esetén, 2000 Ft-onként, 15 Ft kerül felszámításra. 

A csomag maximális értéke 70 000 Ft lehet.  

• Házhozszállítás esetén a feladás díja tartalmazza a csomagbiztosítás díját, maximum 70 000 Ft 

csomagértékig. A kártérítés mértékéről és módjáról, a mindenkor érvényes ÁSZF-ünkben 

tájékozódhat ide kattintva. 

 

További információk a kézbesítés idejéről, csomagméretekről és csomagolásról a weboldalunkon  

érhetőek el: www.packeta.hu 

https://www.packeta.hu/letoltheto-dokumentumok
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