
DPD Kiegészítő szolgáltatások díja és alkalmazott pótdíjak  
 
 

Utánvét módosításának 
díja 

A beszedendő összeg módosításához 
kapcsolódó, utólagosan felszámított díj, nem 
garantált szolgáltatás, csak akkor 
lehetséges ha kézbesítés előtt a futár 

értesíthető 

1250Ft/módosítás 

Bankkártyás utánvét fizetés A címzett által bankkártyával kiegyenlített, sikeresen 
beszedett utánvételi díj 

A beszedett utánvét összeg 
1,1%-a 

Interaktív SMS szolgáltatás A DPD Szöveges Üzenet Értesítési 
szolgáltatás során a DPD a Címzettet a 
Feladó által megadott (megjelölt) 
telefonszámra küldött üzenetben értesíti a 

küldemény felvételi napján, valamint a 
kiszállítás napján. A Szöveges értesítő 
tartalmazza a küldemény csomagszámát, az 
esetleges utánvét összegét és a kézbesítés 
várható idejét. Amennyiben a kiszállítás 
napja nem megfelelő a Címzett részére, az 
üzenetben szereplő biztonsági kód 
segítségével a kézbesítés napját át tudja 
ütemezni másik napra. A kézbesítés 
elhalasztásának maximális hossza 5 banki 
nap. A küldemény kiszállításának napján a 

Címzettnek újabb Szöveges Üzenetet 
küldünk, amelyben értesítjük, hogy mely 
egyórás idősávon belül számíthat a DPD 
futár érkezésére. A fenti értesítés nem teszi 
a szolgáltatást időgarantált szolgáltatássá, 
az értesítés tájékoztató jellegű –figyelemmel 
a szolgáltatás jellegére közlekedési és egyéb 
akadályok merülhetnek fel. Az egy órás 
periódus a Címzett által nem módosítható. A 
Címzett telefonszámával kapcsolatosan a 
Feladó köteles azt biztosítani, hogy azzal 
jogosult a fentiek szerint rendelkezni, és azt 
megadni a DPD-nek a szállítási szolgáltatás 
nyújtása során. 

85Ft 

Papír alapú számla kiállítási díja Hagyományos papír alapú számla igény esetén 
felszámításra kerülő különdíj 

540 Ft 

 
Nem rendszerkompatibilis 
csomag 
 

Nem megfelelő csomagolású küldemény különdíja 2500Ft/csomag 

Túlsúlyos küldemény 
 
 
Túlméretes küldemény 

Bármely viszonylatban, minden 31,5kg-ot meghaladó 
küldemény esetében felszámításra kerül 
 
175cm-nél hosszabb és/vagy 300cm-nél nagyobb 
körméret  
Körméret számítása: hosszúság + 2*szélesség + 
2*magasság 
 

 
 

15000Ft/csomag 
 
 

Utánvétkezelés díjai belföld 300000Ft-ig csak készpénzes fizetésre vonatkoznak a 
díjak 
300000Ft felett kizárólag bankkártyával fizethető az 
utánvét összege 
A maximálisan beszedhető díj: 499999Ft 

0 - 10000Ft      535Ft 
10001 – 50000Ft      595Ft 

50001 – 100000Ft      645Ft 
100001 – 300000Ft              a 

beszedendő összeg 1%-a 
300001 – 500000Ft             a 
beszedendő összeg 1,7%-a 



Érték alapú felülbiztosítás Amennyiben a küldemény értéke meghaladja az 
50000Ft-ot lehetőség van magasabb értékre (max: 
13000EUR) biztosítani a csomagot 

min. 2900Ft vagy a 
küldemény értékének 

 0,55%-a 

            
Nemzetközi túlsúly és túlméret 
felár 
 
 
 
Nemzetközi visszafordított 
csomag díja 
 

Amennyiben a küldemény mindkét kategóriába 
(túlsúly/túlméret) belesik, úgy a díj kétszer kerül 
felszámításra csomagonként  
 
 
Amennyiben a feladott küldeményt a címzett 
megtagadja, vagy sikertelen kézbesítést követően 
visszafordítják a csomagot 
 

15000Ft/csomag 
 
 
 
 
 
                        2800Ft/csomag 

   

   

A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák 


