
2021. január 11.-i hatállyal
A cégünknél igénybe vehető szolgáltatások új díjtételei:

FUVARDÍJAK

1. Budapest és közvetlen vonzáskörzete az M0 autópályán belül.
•  zónától függően 6.500.-HUF (18.-€) - 13.000.- HUF (36.-€) - 16.000.- HUF (45.-€)  

(a zónák területi felosztását kérdezze kollégáinktól)
• 1.500.000 Ft feletti nettó vásárlás esetén                 0.- HUF / 0€ (ingyenes)

2. Túrajárat
Hétfő – Észak- Nyugat Magyarország ; Kedd – Dél- Kelet Magyarország ;
Szerda – Észak- Kelet Magyarország ; Csütörtök – Dél- Nyugat Magyarország; 
Péntek – Közép- Kelet Magyarország. 

•   kevesebb, mint 1.500.000 Ft nettó vásárlás esetén 23.000.-HUF (65.-€) nettó / cég
•   1.500.000 Ft feletti nettó vásárlás esetén ingyenes, de 7.500.-HUF (21.-€) nettó / cég    
     e-útdíj általány fizetendő

A rendelések leadásának határideje a túrajárat pakolását megelőző nap 14.00 óra 
pénteki napon 12.00 óra!

3. Túrajáraton kívüli (eseti, vidéki) fuvar 
• 3.000.000 HUF vagy 3.000 KG feletti nettó vásárlás esetén ingyenes, de az e-útdíj a 

megtett úttal arányos teljes összegben fizetendő
• 3.000.000 HUF vagy 3.000 KG alatti nettó vásárlás esetén a konkrétan bekért (bér) 

fuvardíjat + e-útdíjat számítjuk fel az ügyfélnek.

CSOMAGOLÁSI DÍJ

• Lemezek csomagolása raklapon, acélpánttal   
• 7.000.-HUF (20.-€) / raklap 1000x2000mm
• 8.750.-HUF (25.-€) / raklap 1250x2500mm
• 10.500.-HUF (30.-€) / raklap 1500x3000mm
• 1000 kg-onként 1 raklap (vastagságtól és táblamérettől független) 100% kedvezmény
• Szálanyagok csomagolása fóliába     

2.500.- HUF (7.-€)/m
• Gyorsposta csomagolás      

2.500.- HUF (7.-€)/csomag

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY DÍJA

• Tételenként, a vásárolt mennyiségre érvényes 1.250.-HUF (3,50.-€)/db

VÁGÁSI DÍJAK
Hántolt és hengerelt köracél darabolása

VÁGÁS KÖRACÉL

Méret 1 db 2-10 db 11-50 db 51-100 db >100 db

mm HUF - €/mm HUF - €/mm HUF - €/mm HUF - €/mm HUF - €/mm 

0-40 28.- / 0,08.- 25.- / 0,07.- 21.- / 0,06.- 18.- / 0,05.- egyedi

42-120 32.- / 0,09.- 28.- / 0,08.- 25.- / 0,07.- 18.- / 0,05.- egyedi

>125 39.- / 0,11.- 32.- / 0,09.- 28.- / 0,08.- 21.- / 0,06.- egyedi

Szögacél és lapos acél darabolása

A szögacél, húzott és hasított lapos acél legkisebb kiadható mennyisége 1 szál.
Hengerelt négyzet és lapos acél darabolása igény szerint lehetséges.

Négyzetacél számítása: lásd köracél táblázat
Lapos acél számítása: szélesség + vastagság : 2
Szögacél számítása: 2 x szélesség + vastagság : 2

SZOLGÁLTATÁSOK STAPPERT MAGYARORSZÁG KFT. 2021

STAPPERT Magyarország Kft.

Cső és zártszelvény darabolása

VÁGÁS CSÖ

Méret 1 db 2-10 db 11-50 db >50 db

mm HUF - €/vágás HUF - €/vágás HUF - €/vágás HUF - €/vágás

0-40 1.750.- / 5,00.- 1.750.- / 5,00.- 1.250.- / 3,50.- egyedi

42,4-88,9 2.800.- / 8,00.- 1.750.- / 5,00- 1.250.- / 3,50.- egyedi

101,6-219,1 5.300.- / 15,00.- 4.400.- / 12,50.- 3.500.- / 10,00.- egyedi

>219,1 egyedi egyedi egyedi egyedi

Megjegyzés: 2,0mm falvastagságig D 273,0mm-ig tudunk vágni, nagyobb átmérő 
esetében csak 3,0mm és vastagabb fal lehetséges.

A hegesztett zártszelvények legkisebb kiadható mennyisége 1 szál.
A hegesztett csövek legkisebb kiadható mennyisége D 50 mm-ig 1 szál,
D 50mm felett D 114,3 mm-ig fél szál (3 m), D 114,3 mm felett
méterenként darabolható (1 m vagy 2 m vagy 3 m….).

A varratnélküli csövek legkisebb kiadható mennyisége 25mm-ig 1szál.
25mm felett méterenként darabolható.

A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFA értéke minden esetben hozzáadandó!

STAPPERT is a brand of the 
JACQUET METALS group


