Külföldi webshopból rendelsz? Így lesz gyorsabb és biztonságosabb a szállítás!
Magyar Posta
Így rendelj külföldi webáruházból, hogy gyorsabban és biztonságosabban megkapd a
terméket!
Napjainkban a vásárlás könnyebb, mint valaha. Rengeteg online webshop és applikáció létezik
hatalmas kínálattal. Így könnyedén rendelhetünk bármit, amit csak szeretnénk. Tudja ezt
Balázs is, ezért gyakran vásárol online akár a világ másik részéről is. Könnyedén megtalálja,
amit keres, és ugyanilyen könnyen ki is fizeti. Azt azonban nem tudja, hogy ilyenkor nem
mindegy, melyik szállítási módot választja. Most megmutatjuk, mi történik a megrendelés
visszaigazolása után.
Online vásárláskor válassz körültekintően a szállítási módok közül.
Balázs, amikor külföldről rendel, szeretne spórolni a szállítási költségen, a legolcsóbb opciót
választja. Ez nem volt jó döntés, a megrendelt termék így közönséges levélként kerül feladásra.
Amellett, hogy a termék értékbiztosítás és nyomkövetés nélkül teszi meg ezt a hosszú utat, a
szállítás akár 4-8 hetet is igénybe vehet. A küldemény csak azután kerül a Magyar Posta
kezelésébe, hogy átlépte az országhatárt, ráadásul nem biztos, hogy kézbesíthető, hiszen ha
nem fér be a postaláda nyílásán, akkor a kézbesítő nem hagyhatja ott. Közönséges levélként
nincs értékbiztosítás és nyomkövetés.
Ugorjunk vissza az online megrendeléshez, és lássuk mi történik, ha Balázs más szállítási
módot választ. Balázs mérlegelte, hogy néhány dollárért vagy euróért cserébe jobban járhat,
a vásárlás során a regisztrált vagy a prémium csomagszállítást választotta. Egyetlen
kattintással jó néhány kellemetlenségtől megkímélte magát. A megrendelt termék
nyomkövetéssel és értékbiztosítással érkezik. Ezekkel a szállítási módokkal jelentősen
rövidülhet a kézbesítési idő, akár mindössze 2-4 hétre. Prémium küldemény esetén van
értékbiztosítás és nyomkövetés. Ügyelj a pontos címzésre! Hogy minden rendben menjen
Balázs nemcsak a szállítási mód kiválasztásánál volt figyelmes, hanem a címzésnél is. Pontosan
adta meg az adatokat, ezzel is segítve a küldemény biztosabb kézbesítését. Arra is odafigyelt,
hogy honnan szállítják ki a rendelést. Mivel az eladónak volt európai telephelye, onnan kérte
a szállítást. Így lerövidítette a szállítási időt és a vámkezeléssel sem kellett foglalkoznia. Balázs
egy másik vásárláskor az EU-n kívülről rendelt, ezért a megrendelt termék az értékének
megfelelően vám- és áfaköteles. Az Európai Unión kívülről történt online vásárlás esetén akkor

nem kell vámot és áfát fizetni, ha a termék értéke nem haladja meg a 22 eurót, ha
magánszemélytől érkezik, akkor a 45 eurót. Efölött már áfát, 150 euró fölött pedig áfát és
vámot is fizetni kell. A vámkezelést a Postával célszerű intézned, így nem neked kell bajlódnod
vele, a küldeményed már vámkezelve kézbesítik számodra. A vámkezelés lépései
www.posta.hu/vam
Ez az Balázs, így kell gyorsan, kényelmesen és biztonságosan vásárolni külföldről.

