
Figyelem!

2. Súlyhatár

Belföldön darabonként legfeljebb 40 kg súlyú 
csomagok kezelhetők biztonságosan.
Exportcsomag maximum 50 kg lehet.

3. Mérethatár 

A csomagok körmérete nem haladhatja meg  
a 3 métert. (Körméret = 2x magasság +  
2x szélesség + 1x hosszúság)
Maximális méretként 2 m hosszúság kezelhető.

A kiscsomag maximum 2 kg, hossza legfeljebb  
0,4 m és átfér a GlS sablonon.

Súly:	 min.	 0,1	kg	 	–		 max.	 40	kg

Hosszúság:	 min.	 10	cm		 –		 max.	 200	cm
Magasság:	 min.	 15	cm	 	–		 max.	 60	cm
Szélesség:	 min.	 5	cm		 –		 max.	 80	cm

4.  Nem vállaljuk a csomag továbbítását, 
ha az áru megsérülhet, vagy a többi 
csomag biztonságos kezelését 
veszélyezteti.

Ilyenek az elégtelen módon és/vagy a 
kereskedelemben nem megfelelő módon 
csomagolt áruk, az Általános Üzleti Feltételekben 
megszabott áruk,
különösen
a különleges értékkel bíró áruk, mint pénz, 
nemesfémek, műtárgyak, az értékpapírok, 
az állandó hőmérsékletet igénylő áruk, a 
lőfegyverek, a postafiók címre feladott áruk, élő 
állatok és növények, a személyes ingóságok, a 
jövedéki termékek, az ADR értelmében veszélyes 
áruk, továbbá az ATA-Carnet fedezete alatt 
feladott áruk.

5. BiztoSítáS 

Az általános kárfelelősség alapján, külön díj  
felszámítása nélkül minden csomag  
50 000 Ft-ig, de maximum az áru beszerzési  
értékéig biztosítva van. 50 000 Ft beszerzési érték 
felett lehetőség van külön biztosítási  
megállapodást kötni: AddOnInsuranceService  
vagy DeclaredValueInsuranceService.

Nem tekinthető fuvarozási kárnak az a sérülés, 
kár, ahol az áru sértetlen csomagolásban került 
kézbesítésre, és csak a kézbesítést követően  
fedezhető fel!

1. CíMzéS

  

A feladást követő munkanapon 8-17 óráig  
történő kézbesítéshez
• GlS Connect címke
• hagyományos, 3 példányos címke
• Mini címke 
• GlS online címke
• thermo címke
• a/4 címke

  

Délelőtti kiszállításhoz (8-12 óra között)
• GlS Connect címke
• határidős címke
• GlS online címke
• thermo címke
• a/4 címke

Délelőtti kiszállítást csak meghatározott 
településeken vállalunk. Részletes listát a 
honlapunkról letöltheti: www.gls-hungary.com 
Kérjük, hogy a kézzel kitöltött csomagcímkéket 
olvashatóan, nagybetűkkel töltse ki!

a csomagcímke fontos adatai:

Címzett neve és pontos címe.
(Az iráNyítÓSzáM nélkülözhetetlen a szortírozás 
szempontjából!)
Amennyiben ismeri a Címzett telefonszámát, 
kérjük, tüntesse fel azt is!
A pontosan kitöltött Feladó adatok segítenek 
abban, hogy szükség esetén új utasítást kérjünk 
a csomagról.
Szortírozási információt a routel label – Irányító 
Cetli tartalmaz, amit a GlS üzemben nyomtatnak 
a csomagcímke alapján.
Ha az újra felhasznált csomagolóeszközön ilyet 
talál, kérjük, távolítsa el, mert a szortírozásnál 
megtévesztő lehet.

Szélesség
Magasság

Hosszúság

A	felvett	áru	a	GLS	központi	üzemébe	kerül.	Itt	még	az	éjszaka	folyamán	irányítószámok	alapján	

szortírozzák	a	csomagokat,	majd	ezt	követően	az	éjszakai	járatok	viszik	a	vidéki	depókba,	

ahonnan	másnap	reggel	indulnak	a	kiszállítást	végző	gépkocsivezetők.		

A	csomagok	mindvégig	a	GLS	felügyelete	alatt	maradnak.
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Becsomagolt áru
A dobozon belül az optimális helykihasználás megvédi  
az áru épségét. A felesleges helyet töltse ki töltőanyaggal, 
vagy egyéb csomagolóanyaggal. A GlS által nyújtott 
biztosítás nem terjed ki arra az esetre, ha a csomagolás 
külsőleg sértetlen, de a beltartalom „csörög”.  
A „törékeny” jelzés gondosságra int, de nem védi az árut!

Sérülésmentes csomagolás
Csak teljesen lezárt és ép csomag adható fel. Ez a felelősség 
megosztás alapja. A szakszerű csomagolás biztosítja, hogy  
a termék hiánytalanul és épségben érkezzen meg  
a címzetthez. Ha lehetőség van rá, kérjük, hogy céges logóval 
ellátott ragasztószalaggal zárja le a kartondobozt,  
minden oldalról.

Csomagcímke  
a csomag legnagyobb felületén
Mindig a doboz legnagyobb felületére ragassza a címzést, a 
csomagcímkét, a szállítólevelet tartalmazó tasakot és  
a szolgáltatásokat jelölő matricákat. A GlS üzemében, a 
görgős szállítószalagon szortírozott csomagokat  
az Információs Ponton azonosítják, mérik a súlyt  
és rögzítik a feladó utasításait.

távolítsa el a régi címkéket a csomagról!
Csak az érvényes csomagcímke maradjon a dobozon!  
A csomagazonosítás és az utasítások rögzítése  
csak az egyértelműen értelmezhető jelölések  
alapján végezhetők el.

több csomag ugyanarra a címre
Több dobozt ne ragasszon vagy pántoljon össze,  
mert széteshet, és csak a címkével azonosított  
csomagegység ér célba. Minden csomagra  
ragasszon különleges szolgáltatást jelölő matricákat!  
(Utánvét, Csomagcsere, Bizalmas, Expressz csomag stb.) 

Szakszerű csomagolás
egyszerű feladás

helyes így ne!

Csak	becsomagolt	és	pontosan	megcímzett,		
vonalkóddal	ellátott	áru	vehető	át	fuvarozásra.		
A	csomagolatlan	áru	sérülékeny,	illetve	a	többi	áru	
épségét	is	veszélyeztetheti	(kifolyik,	szétszóródik,	stb.)


