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Szállítási tájékoztató 

www.click-fishing.com 
 

 

Utánvéttel történő fizetés jelenleg csak csomagszállításhoz, Magyarországon belüli címhez 

legfeljebb 500.000,- Ft-os bruttó értékhatárig választható. 

 

A házhoz szállítást a webáruházon keresztül a futárszolgálat jelenleg az Európai Unió 

országaiba, valamint szerbiai, bosznia-hercegovinai, svájci és norvég címre vállalja. 

Amennyiben más országba szeretne kiszállítást kérni, úgy egyedileg tudjuk az igényt 

kezelni, amelyhez kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken keresztül. 

 

A csomag hossza legfeljebb 170 cm lehet. Egy csomag súlya Magyarországon legfeljebb 50kg, 

külföldön legfeljebb 31,5 kg lehet. Magyarországon és az Európai Unió országaiban egy 

küldemény legfeljebb 5 csomagból állhat.  

 

Szerbiába, Bosznia-Hercegovinába, Svájcba és Norvégiába egy megrendelésben legfeljebb 1 db 

31,5 kg-nál nem nehezebb csomagot tudunk küldeni. Ezen országok esetében a fuvardíj a 

magyarországi indító vámkezelés költségét tartalmazza. A célországban a fogadó 

vámkezelés költségei a megrendelőt terhelik. 

 

A megrendelés kiszállítása utánvéttel történő fizetés esetén a megrendelés leadását követően 1-2 

munkanap múlva,  online bankkártyás,  banki előre utalásos, vagy PayPal-os fizetés esetén 

pedig  a megrendelés ellenértékének beérkezését követő 1-2 munkanap múlva történik.  

 

A hossz vagy a súlyhatárt meghaladó (pl. 170 cm-bél hosszabb tagolású versenybotok, 50 kg-nál 

nehezebb nagyméretű gumicsónakok), illetve utánvéttel történő fizetésnél az értékhatárt 

meghaladó (pl. bruttó 500.000,- Ft-ot meghaladó értékű versenybotok)  kivételes esetekben 

a futárszolgálat nem tudja a házhozszállítást elvállalni. Ilyen esetekben személyes átvétel, 

saját elszállítás választható. 

 

A vásárló köteles a kiszállítás időpontjában a csomagok épségét, sértetlenségét ellenőrizni, és az 

ezzel kapcsolatban felmerülő problémát azonnal köteles jegyzőkönyvbe vetetni a 

futárszolgálat munkatársával. Szállítási sérüléssel, hiányossággal kapcsolatos reklamációt 

csak a jegyzőkönyv másolatával együtt tudunk elfogadni.  

 

Ingyenes a házhozszállítás Magyarországon belül a 30.000,- Ft feletti online bankkártyás vagy 

banki előre utalásos fizetés és 1 db, legfeljebb 20 kg-os csomag esetében. 

 

Belföldi szállítási díjak (csomagonként): 

   0,1 -   9,0 kg : 2.371 Ft 

   9,1 - 18,0 kg : 2.710 Ft 

 18,1 - 23,0 kg : 3.219 Ft 

23,1 - 27,0 kg : 3.896 Ft 

 27,1 - 36,0 kg : 5.931 Ft 

36,1 - 45,0 kg : 8.213 Ft 
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Utánvételi díjak (szállítmányonként): 

        1 -    20.000 Ft:    560 Ft 

  20.001 -   40.000 Ft:    822 Ft 

  40.001 -   85.000 Ft: 1.120 Ft 

  85.001 - 280.000 Ft: 2.101 Ft 

280.001 - 470.000 Ft: 4.201 Ft 

 

Külföldi szállítási díjak (csomagonként) és tranzitidők (zárójelben): 

 

1. zóna: Ausztria (1-2), Horvátország (1-2), Szlovákia (1-2), Szlovénia (1-2) 

2. zóna: Belgium (3-4), Csehország (2-3), Hollandia (3-4), Lengyelország (3), Litvánia 

(4-5), Németország (2-3), Románia (2)  

3. zóna: Bulgária (3), Dánia (4),Egyesült Királyság (4-5),  Észtország (4-5), 

Franciaország (4), Írország (5), Lettország (6), Luxemburg (3-4), Olaszország 

(3-4), Svédország (4-5) 

4. zóna: Görögország** (3), Finnország (4-5), Portugália (4-5), Spanyolország (4-5) 

 

Tömeg (kg) 1. zóna 2. zóna 3. zóna 4. zóna 

0-3,00 kg 13,89 € 18,29 € 25,49 € 38,30 € 

3,01-5,00 kg 14,30 € 19,31 € 26,36 € 39,31 € 

5,01-10,00 kg 15,58 € 20,66 € 27,36 € 40,76 € 

10,01-20,00 kg 16,60 € 21,68 € 28,80 € 43,79 € 

20,01-31,50 kg 18,29 € 23,37 € 32,30 € 50,09 € 

 


