MIÉRT VÁLASSZA A REDDA MOTOR FUTÁRSZOLGÁLATOT?

ź Cégünk 1994 óta a piac meghatározó szereplője, 1700 állandó Ügyfelünk a magas
ź
ź
ź
ź
ź

minőség garanciája.
60 futáros létszámunk messze a legnagyobb a motoros-autós piacon. Valódi
expressz alapszolgáltatást már csak cégünk nyújt Budapesten.
Minden Expressz küldeményt külön szállítunk, emiatt a szolgáltatás rendkívül gyors
és rugalmas.
Kevésbé sürgős csomagok esetén kétféle alacsony díjú, Fix áras szolgáltatás közül
is választhat.
Nálunk nincs kiállási díj, rendelkezésre állási díj vagy utólagos üzemanyag felár.
Ingyenes online nyomkövető rendszerrel, ISO minősítéssel és felár nélküli 500.000
Ft-os szállítmány biztosítással is rendelkezünk
A Golden List 2015 összeállítása alapján cégünk a legjobb
KKV futárcég a fővárosban.

www.redda.hu

EXPRESSZ SZÁLLÍTÁS – PIACVEZETŐ GYORSASÁG ÉS
RUGALMASSÁG
Alapvetően Expressz szállításokkal foglalkozunk Budapesten és annak vonzáskörzetében.
A kiállási idő a rendeléstől számított legfeljebb 30 perc, a felvételt követően azonnal
megkezdjük a kézbesítést. A szállítási díj a kiindulási cím és a végcél között légvonalban mért
távolságtól függ. Részletes tájokoztatást honlapunkon talál.
A térképen a körök az expressz
fuvarok körzethatárait jelölik. Húzza
a kör közepén található X-et az Ön
címére. Az innen induló szállítások
körzethatárait a körök mutatják
tájékoztató jelleggel.
Az egyes körzetekhez tartozó
díjakat a lenti táblázatban találja.
Motor /
Kerékpár

Autó

Kombi /
Dobozos

1. körzet

1 350,-

1 930,-

3 770,-

2. körzet

2 250,-

2 760,-

4 055,-

3. körzet

3 000,-

3 700,-

4 575,-

4. körzet

3 550,-

4 665,-

5 430,-

5. körzet

4 500,-

5 750,-

6 760,-

Állomás

990,-

1 350,-

1 515,-

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák
www.redda.hu

FIX DÍJAS SZÁLLÍTÁSOK - KEVÉSBÉ
SÜRGŐS KÜLDEMÉNYEKRE

3
Amennyiben küldeménye nem határidős, az
4 órá Expressz szállítási forma helyett választhatja
ór s
ás sz
Fix áras kézbesítéseinket is. Ezeknél
sz áll
a díj minden útvonalra azonos a
ál ítá fővároson belül, csak a küldemény
lít s
ás
mérete és súlya számít.Választható a
rendeléstől számított 3-4 órán belüli
Zóna kézbesítés (a zóna határok a
térképen láthatók) és a
legolcsóbb Aznapi
szállítás is, 40 kg-nál nem
nem nehezebb és egy
csomagtartó méreténél
kisebb küldeményekre.
Motoros

Autós

Aznapi futár

1 600,-

2 700,-

Zóna futár

2 000,-

3 000,-

Ezen szállítások nem kérhetők ﬁx időpontra,
illetve délután korlátozottan vehetők igénybe.
További részletek honlapunkon olvashatók.
Foglalkozunk még napon belüli Vidéki szállításokkal és 24H belföldi, illetve Export
csomagokkal is, melyekkel kapcsolatban szintén weboldalunkon érhetők el információk.
www.redda.hu

HÁTTÉR SZOLGÁLATÁSOK – FELÁR NÉLKÜL
A szállítások során saját szállítólevelünkön minden
alkalommal átvetetjük a küldeményeket, melyek egy
példányát megküldjük a havi átutalásos számlával.
Online rendeléskezelő- és
nyomkövetési rendszerünk
minden Ügyfelünk számára
ingyenesen elérhető. Ennek
segítségével weboldalunkon
keresztül is leadhatnak
Ügyfeleink megrendeléseket
és minden küldemény
kézbesítésről automatikus
email értesítés is kérhető. A
megrendelési és átvételi
adatokat tároljuk, melyek
szintén elérhetőek webes
felületen keresztül.
redda.hu/on-line/
ISO 9001:2009 minősítéssel
rendelkezünk, mely folyamataink
átláthatóságát és megfelelőségét
garantálja.

Minden általunk azonnal
szállított küldeményre
érvényes 500.000 Ft-os
értékhatárig szállítmány
biztosításunk. A 24 órás és
nemzetközi szállításokra
érvényes biztosítási
értékhatár 100.000 Ft.
redda.hu/futarbiztositas
A legfontosabb mégis az a
körültekintő és gyors
eljárás, mellyel a határidős
küldeményeket kezeljük,
ez teszi cégünket
egyedülállóvá a piacon.

Tegyen próbát a Redda Motor Futárszolgálattal, kérjen személyre szabott szerződés tervezetet,
küldjön nekünk e-mail-t a redda@redda.hu címre.
www.redda.hu

