A Redda-Motor Expressz Futárszolgálat rövid bemutatása
A Redda-Motor Kft. 1994-ben alakult, jelenleg messze a legtöbb motoros és autós futárt
foglalkoztató szolgáltató Budapesten. Fő profilunk az Expressz kézbesítés, melyet kiemelkedő,
mintegy 60 fős futárlétszámunkkal a piacon egyedüliként vagyunk képesek biztosítani
minden szállításra. Az általunk szolgáltatott rendkívüli gyorsaság és rugalmasság emel ki
minket a többi szolgáltató közül, akik a jóval kisebb futárlétszám miatt már csak
gyűjtőrendszerű szolgáltatásokat nyújtanak. Állandó megrendelőink száma 1700 körüli, hosszú
évek óta mi képviseljük az igazi minőséget a napon belüli szállítások piacán.
Árképzés és szállítási határidők Budapesten belül
Budapesten belüli kézbesítések esetén kétféle szállítási lehetőséget nyújtunk:
Expressz kézbesítéseket a rendeléstől számított legfeljebb 120 percen belül vállalunk
Budapesten belüli fuvaroknál, a piacon elérhető legalacsonyabb szállítási határidőkkel. A
kiállási idő expressz szállításoknál max. 45 perc lehet, melyet követően azonnal megindul a
kézbesítés. Természetesen előfordulnak olyan időszakok, melyek a szokásos ügymenetet nem
teszik lehetővé. Ilyenek lehetnek az extrém időjárási körülmények, nagy dugók, lezárások,
túlterhelt időszakok (karácsony előtti hetek), stb. Ezen időszakokban nem tudjuk a szokásos
időket garantálni, de ezt minden esetben jelezzük a rendelés felvételekor, hogy Ügyfeleinket ne
érje váratlan kellemetlenség.
A fővárosi fuvarokra 6 féle Expressz körzetdíj lehetséges az útvonaltervező által megállapított
legrövidebb megtehető távolság alapján. A körzethatárokat tájékoztató jelleggel mutató
térképet csatoltan küldjük ajánlatunkhoz. Amennyiben visszaútra is szükség van, annak
kedvezményes díja az odaút árának a fele. Diszpécsereink a rendelés leadáskor azonnali
tájékoztatást tudnak adni az aktuális szállítás díjáról.
Aznapi szállításaink kiegészítő lehetőséget nyújtanak az expressz szállítások mellett. Ezeket
még az adott munkanapon belül teljesítjük, de minden fővárosi címre fix áron. Ezen szállítások
délig rendelhetők és 17 óráig jutnak célba a csomagok. Ebben a formában 1 kg-ig adhatók fel
borítékok, illetve kis csomagok. A nem kimondottan sürgős küldeményeknél jelent jó
alternatívát az aznapi szállítás, nagyobb távolságok esetén. Alap esetben mindig expressz futárt
küldünk, így Aznapi futár rendelése esetén kérjük jelezni, hogy erre a szállítási formára tart
igényt.
Az első 10 perc várakozás/ügyintézés/rakodás minden a szállítás során érintett címen ingyenes.
Innentől számítva minden megkezdett 10 percre felszámítjuk az ügyintézés díját.
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Expressz I. körzet
0 – 2.2 km
Expressz II. körzet
2.2 – 5.5 km
Expressz III. körzet
5.5 – 8.2 km
Expressz IV. körzet
8.2 – 10.5 km
Expressz V. körzet
10.5 km -15 km
Expressz VI. körzet
15 km felett
Állomás
Aznapi futár (max.1kg/A4)
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Megadott áraink nem tartalmazzák a 27%-os áfát és forintban értendők!

Amennyiben a gázolaj bruttó, NAV által meghatározott átlagára eléri az 500 Ft-ot,
minden díjunkhoz üzemanyag felár adódik. Ennek mértékéről részletesen itt olvashat!
Mivel minden futárcég más árazási rendszert használ, a díjtáblázataik érdemben nem
hasonlíthatók össze. A díjak összevetésének legbiztosabb módja, ha gyakoribb szállítási
útvonalait megküldi számunkra, melyeket pontosan be tudunk árazni. Persze a szolgáltatási
minőséget már csak a gyakorlat mutatja majd meg, de az árszint meghatározásához ez jelenti a
legbiztosabb segítséget.
Vidéki kézbesítések
Budapest környékére csak Expressz szállítás kérhető, így igen gyorsan célba érnek a
küldemények ilyen viszonylatokban is. A díj a városhatárig mért körzetdíjból és a településre
érvényes kiszállási díjból tevődik össze.
Távoli vidéki címekre történő kézbesítések esetén 45 perc alatt kiáll a futár az Önök címére és
azonnal indul, tehát csak a forgalomtól függ a szállítási idő. Mivel mintegy 60 futárral
rendelkezünk, mindig találunk olyan kollégát, aki gyorsan meg tud indulni egy ilyen szállításnál
is. A díj km alapon kerül felszámításra az oda-vissza megtett távolságot figyelembe véve.

Számlázás módja
A megrendelésekről hó végi összesítés után gyűjtőszámla készül a következő hónap elején.
Emellett a számlát igazoló, a szállításokról készülő kísérőleveleket is postázzuk. A számlákat
elektronikusan is megküldjük, hogy minél előbb kézhez kapják azokat.
Rendelkezésre állás
Expressz szolgáltatásaink minden munkanapon 7-18 óra között elérhetőek.
Aznapi kézbesítés munkanapokon 8-12 óra között rendelhető.
A munkanappá nyilvánított szombatokon szolgáltatásaink 13 óráig érhetők el.
Garancia, biztosítás
Minden általunk szállított küldeményre érvényes a Collonade Biztosítóval kötött szállítmánybiztosításunk. A káreseményekre 1.000.000 Ft-ig terjed a biztosítás mértéke, amely kizárólag a
küldemények újraelőállítási költségét, vagy beszerzési árát fedezi, melyet iratokkal kell
igazolni.
Szerencsére még sohasem volt példa arra, hogy a biztosításra szükségünk lett volna, pedig
évente mintegy 100.000 küldeményt továbbítunk.
Átadás-átvétel dokumentációja
Minden szállításról készül kísérőlevél, mely a szállítás minden fontos adatát tartalmazza. Így a
megrendelés idejét, a megrendelő nevét, költséghelyet, szállítási címeket, átvételi időpontokat,
átvevő aláírását és nevét, részösszegeket és végösszeget, valamint megjegyzéseket és a futár
számát és aláírását. Ezeket minden számlához megküldjük eredeti példányban. Az átvételekről
online felületen is tájékozódhatnak, de automatikus e-mail értesítést is tudunk küldeni igény
szerint az átadásokról.
Rendelés módja
Elsősorban a 061/218-0888-as számunkon várjuk ügyfeleink hívásait, mert az a leggyorsabb és
legbiztosabb módja a rendelésnek. Lehetőség van ezen kívül weboldalunk online felületen is
rendelést leadni regisztráció után, vagy a redda.rendeles@gmail.com címre küldött szabad
formátumú emailben.

Szállító eszközök
Minden egyéb szolgáltatónál több motoros és autós futárral rendelkezünk, 60 futárral szolgáljuk
ki Ügyfeleinket.
Flottánk összetétele:
Motoros: 20
Személyautós: 32
1 raklapos dobozos autós és kombis: 5
2 raklapos dobozos autós: 2
3 raklapos dobozos autós: 1
Küldemény nyomon követése
A szállítási adatok mellett az átvétel ideje és az átvevő neve is bekerül zárt online
rendszerünkbe. A leadáskor automatikus e-mail értesítést küldünk, mely tartalmazza a leadás
idejét és az átvevő személy nevét. Emellett az adatok bármikor visszakereshetők honlapunk
online felületén keresztül regisztrált partnereinknek. Regisztrációs felületünket ITT találja.
Egyéb
Rendelkezünk ISO 9001:2015 minősítéssel.
Köszönöm megtisztelő figyelmét, kérdéseivel kapcsolatban állok rendelkezésére!
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