
DPD Csomagpont
tájékoztató

partnereink részére



A DPD lehetőséget teremt a címzettek részére hogy csomagjaikat
DPD Csomagpontokon is átvehessék, illetve bárki részére elérhető árú
csomagfeladásokat biztosít. A termék vásárlója csak kiválasztja a hozzá
legközelebb eső csomagpontot és oda rendeli a küldeményét, vagy a már
otthonába rendelt terméket átirányítja a DPD Csomagpontba. A címzett SMS-en
vagy e-mail-ben kap értesítést a hogy a csomagja megérkezett a kiválasztott
DPD Csomagpontba és azután 5 munkanap áll rendelkezésére a csomag
átvételére. 

A hálózat sűrűségével hatékonyan tudjuk szabályozni a csomagok áramlását az
Ön tárolóhelyének kapacitása alapján. Csak annyi csomagot engedünk az
üzletébe amit kényelmesen tud tárolni és kezelni. Növelje a forgalmat üzletében
anélkül hogy alaptevékenységébe ütközne vagy túlterhelné raktárát. A DPD
Csomagponton elhelyezett eszköz segítségével a csomagokat, papírlapú
adminisztráció nélkül tarthatja nyilván. 

Vállalatunk a La Poste/GeoPost cégcsoport tagja, Európa második legnagyobb
nemzetközi csomaglogisztikai hálózatának része, amely hálózat naponta
átlagosan több, mint 8,4 MILLIÓ CSOMAGOT kézbesít az egész világon. A
vállalatcsoport innovatív technológiájának, magas szintű szakmai tudásának és
120 000 ELKÖTELEZETT MUNKAVÁLLALÓJÁNAK köszönhetően kiemelkedő
teljesítményt nyújt az ügyfelek számára.

Szolgáltatásainkat a DPD nemzetközi szabványai szerint magas színvonalon,
modern technika igénybevételével biztosítjuk, ezzel folyamatos növelve a
vásárlói és a kereskedői elégedettséget.

A csomagpontos kézbesítés népszerű kézbesítési forma, mely biztosítja a
küldemények kézbesítését olyan címzettek részére, akiknek nincs lehetőségük
napközben egy adott helyen tartózkodni, hogy átvegyék megrendeléseiket.

Ismerjen meg minket!

Irányítsa a forgalmat üzletébe és növelje a bevételét



Egész Európát lefedő csomagpont hálózatunk 

A vállalatcsoport több mint
70.000 európai
csomagpontjával gyors és
hatékony megoldást kínál a
csomagküldésre, illetve a
csomagok átvételére.

A korszerű informatikai
hálózatnak és az egymással
harmonizáló
szolgáltatásoknak
köszönhetően a
csomagküldés minden
korábbinál egyszerűbbé vált.

Az online kiskereskedelem
gyorsuló terjedésével
egyidejűleg folyamatosan
növekszik az igény a
csomagszállításra is.

Cégcsoportunk rugalmas csomagfelvételt, pontos kézbesítést, belföldön
másnapi kiszállítást, export viszonylatban rövid tranzitidőt, és
összességében biztonságos, valamint Európában egyedülálló,
karbonsemleges szállítást biztosít.

70 000 +

lakosonként
1 csomagpont

86%-a
a csomag-
pontoknak

heti 6 napot
nyitva tart

55 óra heti
nyitvatartás

csomag-
pontonként

A csomagok 46%-a az első
napon átadva a címzettnek

csomagpont Európa szerte

Növelje Ön is üzlete láthatóságát

15 000



Miért érdemes csomagpont hálózatunkhoz
csatlakoznia?

Új célcsoportokat érhet el vállalkozása számára

Számos új ügyfelet nyerhet vállalkozása számára, akik az új szolgáltatás és az
online rendelt csomagok átvétele miatt térnek be üzletébe, külön
reklámköltségek nélkül.

Pickup csomagpont partnereink számára nincsenek extra költségek, mert a
csomagkezeléshez szükséges eszközöket a DPD biztosítja. Köszönhetően a
korszerű informatikai hálózatnak és az egymással harmonizáló szolgáltatásoknak
a csomagküldés minden korábbinál egyszerűbbé vált.

Nincs beruházási költség

Üzlete a nemzetközi DPD Pickup csomagpont hálózat része lesz

Ha csatlakozik hozzánk, egy Európában 42 000 csomagponttal rendelkező
hálózat részesévé válhat. Kiegészítő szolgáltatásával olyan lehetőséget tud
biztosítani ügyfeleinek, melynek segítségével már az Európai Unió országaiba is
egyszerűen adhatnak fel csomagokat.

Folyamatos szakmai támogatás a DPD részéről

A DPD a háttérből dedikált kollégákkal segíti a Csomagpontok munkáját, aktív
támogatást nyújtunk a technológia integrációjához, illetve időről időre
oktatásokat is tartunk a fejlesztésekről.

Erős marketing támogatást biztosítunk csomagpont partnereink számára

Pickup csomagpontjainkat felszereljük tájékoztató anyagokkal, illetve a
szolgáltatás láttatásában is segítünk, amely Önnek nem jelent extra költséget.



Díjazás

A DPD az alábbi bruttó díjakat fizeti a csomagok átadás-átvételéért:

Legyen Ön is Csomagpont Partnerünk!

Csomag feladása
csomagponton belföldre

Csomag feladása
csomagponton külföldre

Csomagpontba címzett
csomag átadása

A díjazás a csomag súlyától függően változik.

427-487 Ft/csomag 627-687 Ft/csomag

178 Ft/csomag



További információk

Érjen el új célcsoportokat Csomagpont Partnerünkként

Csatlakozási feltételek

Üzlethelyiség jól megközelíthető helyen legyen
Minimum 1 nm alapterület (polcokkal) a csomagok tárolására
Számítógép internet hozzáféréssel + nyomtató
Mérleg (normál, digitális, legalább 20.00 kg-ig méréssel)

Küldemény súly-és mérethatárok

Súly
max 20 kg

Hosszúság
max 100 cm

Övméret
max 250 cm
(magasság + szélesség) x 2 + hosszúság

Kivételek

A DPD ÁSZF alapján Express szolgáltatás keretében szállításból kizárt
küldemény
Gumiabroncs, autókerék
20 kg feletti csomag
Veszélyes áru
250 cm övméret feletti áruk
100 cm hosszúság feletti küldemény



Gyors és
egyszerű átvételi
lehetőség

DPD Hungary - Csomagpont hálózatunk
Magyarországon

Online
nyomonkövetés

Értesítés a
címzettnek a
csomag érkezéséről

Utánvétkezelési
lehetőség

Közel 400 aktív
Csomagpont országszerte
(2022 végére 700)

Nyerje el ügyfelei bizalmát új szolgáltatásokkal

Referenciáink



Karbonsemleges elköteleződés - No. 1 a CEP piaci szolgáltatók között

Elköteleződtünk amellett, hogy minden csomagot szén-dioxid semlegesen
szállítsunk, ügyfeleink számára külön költségek nélkül, ezért folyamatosan
fejlesztjük megoldásainkat, így kompenzálva a forgalmi problémákat és a
légszennyezést.

A DPD továbbra is elkötelezett a környezetvédelem mellett, melynek keretein
belül 2022-ben is 100%-ban karbonsemleges szállítást ígér, illetve 2025-re
vállalja, hogy 5 magyar nagyvárosban, beleértve Budapestet is kizárólag
elektromos meghajtású autókkal végzi a kiszállítást.

-83%
-kal kevesebb

üvegházhatású gáz
kibocsátás

Alternatív meghajtású
gépjármű

-a a felhasznált
elektromos áramnak

megújuló
energiaforrásból

származzon

15 000 80%

Legfőbb fenntarthatósági céljaink 2025-re:


