
 M-LOGOSZ LOGISZTIKAI ÉS KERESKEDELMI KFT 

Vonalkód 
 

 

Email: info@m-logosz.hu 
Tel: +36 30 927 4064 

 

Bértárolási megrendelőlap/Order for strorage 

 

Megrendelő neve/Name:  _____________________________________________________________ 

 

Megrendelő címe/Address: ____________________________________________________________ 

 

Elérhetősége e-mail/Contact email address:____________________________________________ 

 

Tel/Mobile number: ___________________________________________________________________ 

 

Kérem, az alábbiak közül jelölje meg az Ön által igényelt doboz méretet és darabszámot/Please select 

from the following box sizes and quantity:  

400x400x400mm       Dobozár/price per card box: 700 Ft darabszám/quantity:       ◻    

tárolási díj/storage fee: 900 Ft/hó /per month       darabszám                                     ◻  

600x400x400mm         Dobozár/price per card box: 800 Ft darabszám/quantity:        ◻    

tárolási díj/storage fee: 1000 Ft/hó /per month     darabszám                                      ◻  

600x600x400mm         Dobozár/price per cardbox: 1000 Ft darabszám/quantity:      ◻    

tárolási díj/storage fee: 1100 Ft/hó/per month      darabszám                                      ◻                 

 

Nem kérek, saját magam biztosítom a hasonló méretű dobozt/I will provide the box/boxes with similar 

sizes: ◻  

 

Kérjük, ha nem Tőlünk vásárolja a dobozt, a méreteket +-10%-ban szíveskedjenek megtartani! Egyedi 

méret esetén kérje egyedi ajánlatunkat. Csak sérülés mentes dobozokat veszünk át!/ Please note that if 

you provide the boxes yourself, we would require the measures +/-10% accurate. If you require a 

different sized box, please feel free to ask for our quotes. We only accept boxes with no damages. 

 

400x400x400mm    ◻      Pontos méret/exact size:                                        darabszám/quantity        ◻  

600x400x400mm      ◻      Pontos méret/exact size:                                        darabszám/quantity         ◻     

600x600x400mm      ◻      Pontos méret/exact size:                                        darabszám/quantity         ◻  

 

Az árak cégünk Pécs, Diósi út 51. sz alatti telephelyi átvétellel értendők./Our prices are quoted for pick 

up from our company's address: 51 Diosi St, Pecs  

A szállítási alapdíj 2500.- HUF, amiért vállaljuk a kollégiumból a raktárunkba szállítást. Vissza szállítás 

ugyanennyibe kerül. / Delivery can be additional charge 2500.- HUF, dormitory to our storage. Back to 

dormitory costs this much.  

Kérem jelölje meg/Please select, kérek szállítást/I do require delivery: ◻                                       

Nem kérek szállítást/I don't require delivery: ◻  

A dobozokat lezárva, biztonsági vignettával ellátva tároljuk le. Kérésre, TÖRÉKENY! felirattal látjuk el a 

dobozt, ennek megfelelően kezeljük külön díjazás ellenében, melynek értéke a havi tárolási díj 10%-a./ 

mailto:info@m-logosz.hu


 

Email: info@m-logosz.hu 
Tel: +36 30 495 4060 

The boxes are stored sealed with a security label. We can mark them FRAGILE if requested and handle 

it separately with special care for an additional fee being 10% of the monthly charge. 

 

A TÖRÉKENY kategóriát/Please select: 

kérem/Mark it FRAGILE        ◻                                                         nem kérem/Don't mark it FRAGILE      ◻  

 

Tárolási időszak/Storage needed from: 2018. ……..-tól ……………….-ig 

 

Tárolás min 1 hó. Tört hónap esetén 15.-ig egész- még 16. naptól fél havi díjat számolunk fel. 

Tárolási díjak: előre utalással történő fizetés lehetséges, vagy készpénzben a csomag átadásánál. Egy 

soros nyugtát vagy külön kérésre számlát adunk a doboz átvételekor./ Minimum term is 1 month. In case 

of a broken month term full month charge is applicable.until 15th day and half a month charge applicable 

from 16th day onwards. Payment can be made by BACS or by cash at the time of handing the boxes in. 

A payment receipt will be given or if requested an invoice can be issued 

 

Nem tárolható termékek listája/ Products what we don’t store: 

● Fegyverek/guns ● Gyúlékony anyagok gyújtóeszközök/ 
             flammable 

● Szúró és vágó eszközök/cutting tools ● Romlandó élelmiszer/perishable food 
● Éles tárgyak/sharp objects ● Dohányárú/tobacco 
● Robbanóanyagok/ explosives ● Kábítószerek/drugs 
● Vegyi anyagok/chemical materials ● Alkohol/alcohol 
● Mérgező anyagok/toxic materials ● Veszélyes hulladék/dangerous waste 
● Műkincsek/ art treasures  

 

A nem tárolható termékek listája megtalálható holnapunkon lévő ÁSZF-ben./ Please note the list of 

restricted items are available on our website under General Conditions. 

 

Kijelentem, hogy a dobozban ilyen termék NINCS/I confirm that I don't have any restricted items: ◻     

 

Kiegészítő információ: Kérjük, a dobozban biztonsági okokból hagyjon meg egy címet és egy 

elérhetőséget ahova különleges esetben küldhetjük./Additional information: please leave an 

additional address and contact details on the box in case of emergency. 

A tárolási határidőt követően túltárolási díjat számítunk fel melynek mértéke és további szerződéses 

feltételek az m-logosz.hu honlapunkon lévő ÁSZF-ben rögzítésre kerültek./Over the contractual term, 

we do charge additional fee for storage. The amount determined and the Terms and Conditions are 

available on our website, m-logosz.hu 

 

Az ÁSZF és Adat védelmi szabályzat szerinti feltételeket megismertem és elfogadom/I confirm that I have 

read the Terms and Conditions and accept them ◻   

 

Pécs, 2019. ……………………. Hó …… nap                                           _______________________________ 

                                                                                                                                      Megrendelő/Order:  
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