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POSTAI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB DÍJAK (FT)

Postai szolgáltatásokhoz kapcsolódó
egyéb díjak

1. Levélküldemények portó díja
1) A szolgáltatás díja mentes az adó alól.
2) Hiányosan bérmentesített belföldi, nem elsőbbségi, nem könyvelt levél (levelezőlap, képes
levelezőlap) esetén – a hiányzó díjon felül – azzal megegyező összegű portó díjat kell fizetni.
3) Nem 5-re, illetve annak többszörösére végződő portó díj esetében a kerekítés szabályai
szerint jár el a Posta.
1/A. Postacsomagok feladásra történő előkészítési hiányosságainak pótlása miatt fizetendő díjak
1) Amennyiben a külön írásba foglalt szerződéssel rendelkező feladó nem vagy nem megfelelően teljesíti a küldemények feladásra történő előkészítésének – így különösen a küldemények tartalmára, csomagolására, lezárására és címzésére, valamint az egységrakományképző eszköz használatára és a küldemények azon történő elhelyezésére vonatkozóan a POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 3. pontjában és a külön írásba foglalt
szerződésben megállapított – feltételeit vagy az elektronikus feladójegyzékben feltüntetett
adatok és a feladásra ténylegesen átadott küldemények adatai között eltérést vagy rendellenességet állapít meg (pl.: téves a tömeg, helytelen a díjazás), a Posta – az eltérés vagy rendellenesség felmerüléséhez rendelten a 2) bekezdés szerint megállapított – külön díjat számít
fel.
2) A szolgáltatás díja 27 %-os áfa körbe tartozik.
Küldeményenkénti átcsomagolás díja
Teljes raklap (az egységrakomány-képzőben elhelyezett küldeménymennyiség)
átcsomagolási díja
Adminisztrációs díj

nettó
1 000

bruttó
1 270

10 000

12 700

500

635

2. Visszaküldés esetén fizetendő eseti díjak, illetve visszatérítésre kerülő díjak
1) A szolgáltatás díjának áfa besorolása a visszakézbesítésre kerülő postai küldeménnyel kapcsolatos postai szolgáltatáséval azonos.
2) A címzett vagy egyéb jogosult átvevő számára nem kézbesíthető postai küldeményt a Posta
a POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 6.12. pontban meghatározottak szerint – az alábbi 5)-9) bekezdésben foglalt díjak kivételével – külön díj felszámítása nélkül kísérli meg visszakézbesíteni a feladó részére.
3) Amennyiben a visszakézbesítésért a Posta díjat számít fel, e visszakézbesítési díjat – a
3/A) bekezdésben foglalt eltérő rendelkezések szerinti kivétellel – a nem teljesített szolgáltatásokra/többlet- és kiegészítő szolgáltatásokra korábban megfizetett díjból vonja le a Posta, a
nem teljesített szolgáltatások/többlet- és kiegészítő szolgáltatásokra díjmaradéka a feladónak
visszajár. Amennyiben a visszakézbesítési díj nagyobb, mint a nem teljesített szolgáltatások/többlet- és kiegészítő szolgáltatások díjrésze, akkor a különbözetet a feladónak kell kiegyenlítenie visszakézbesítéskor.
3/A) Amennyiben az MPL postacsomag, MPL Üzleti csomag visszakézbesítésért a Posta díjat
számít fel, azt visszakézbesítéskor – a küldemény átvétele előtt – kell a jogosult átvevőnek
megfizetnie. A nem teljesített szolgáltatások/többlet- és kiegészítő szolgáltatásokra korábban
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megfizetett díjat ilyen esetben a Posta a feladó által – a visszakézbesítési díj teljes összegű
kiegyenlítését követően – a visszakézbesítéskor külön jelzett igénye alapján utólag visszafizeti.
4) -1
5) -2
6) MPL postacsomag visszakézbesítése esetén a fizetendő díj 1 000 Ft.
7) Külön írásba foglalt szerződés nélkül igénybevett MPL Üzleti csomag visszakézbesítési díja
787 Ft + áfa (bruttó 1 000 Ft). Címzett fizet többletszolgáltatással feladott postacsomag viszszakézbesítése esetén a címzett által fizetendő díj és a visszakézbesítési díj együttes összegéből kerül levonásra – a címzett fizet többletszolgáltatás díjának kivételével – a nem teljesített
többletszolgáltatások díja.
8) -3
9) Nemzetközi postacsomag és nemzetközi elsőbbségi postacsomag visszaküldése esetén a
Postával közreműködő külföldi postai szolgáltató által meghatározott díj és az azonos tömegű
MPL postacsomag díja kerül együttesen felszámításra.
10) Európa+ csomag és MPL Europe Standard csomag esetében a visszaküldés (visszakézbesítés) díjmentes. Inverz szolgáltatással feladott Európa+ csomag és az Inverz MPL Europe
Standard csomag Nemzetközi Posta Kicserélő Központból történő visszaküldése esetén az
azonos tömegű, háznál kézbesített MPL Üzleti csomag díja kerül felszámításra.
3. -4
4. A feladó utólagos rendelkezése
1) -5
2) A szolgáltatás díja 27 %-os áfa körbe tartozik.
Továbbítás előtt
Továbbítás után a postai küldemény
visszavételének, címének, többlet-, és kiegészítő szolgáltatások megváltoztatásának kérése esetén

nettó
bruttó
Díjmentes
638

810

5. Kézbesíthetetlenségről szóló értesítés
1) A szolgáltatás áfa besorolása az alapszolgáltatással azonos.
A feladó részére küldött értesítés díja

nettó
187

bruttó
237

Hatályát vesztette 2020. március 30-án.
Hatályát vesztette 2020. február 25-én.
3
Hatályát vesztette 2020. január 1-jén.
4
Az e pontban foglalt rendelkezéseket a módosítás hatálybalépésének időpontjától (2020. január 1.) a 2. pont 10) bekezdése
tartalmazza.
5
Hatályát vesztette 2020. március 30-án.
1
2
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6. Postai értékcikkek becserélése
1) A szolgáltatás díja 27 %-os áfa körbe tartozik.
2) A becserélhető értékcikkek, illetőleg a postai becserélési díjak
Fel nem adott küldeményre (kivéve alkalmi borítékra) felragasztott sértetlen bélyeg darabonként
Bélyeggel ellátott alkalmi boríték
Tévesen megcímzett, vagy sérült postakész boríték/levelezőlap/ablakos/légpárnás (belföldi és nemzetközi)
Bontatlan, ép, ablakos és ablak nélküli
postakész borítékcsomag

nettó

bruttó

24

30

94

120

24

30

24

30

7. Postakész borítékok és levelezőlap eladási árai
7.1. -6
1) -7
2) A szolgáltatás díja mentes az adó alól.
3) Belföldi postakész értékjelzés nélküli (forintösszeget nem jelölő) normál méretű borítékok
Elsőbbségi boríték 110x220 mm
Nem elsőbbségi boríték 110x220 mm
Ajánlott boríték 110x220 mm
Elsőbbségi boríték 110X220 mm 10 db
Ajánlott boríték 110X220 mm 10 db

205
155
560
1 950
5 500

4) Belföldi postakész értékjelzés nélküli (forintösszeget nem jelölő) levelezőlap
Levelezőlap 105x148 mm

155

5) Belföldi postakész értékjelzés nélküli (forintösszeget nem jelölő) közepes méretű borítékok
Nem elsőbbségi boríték 162x229 mm
Ajánlott boríték 162x229 mm
Ajánlott légpárnás boríték 180x265 mm

420
860
910

6) Nemzetközi postakész értékjelzés nélküli (forintösszeget nem jelölő) borítékok
Európa elsőbbségi normál méretű boríték 114x162 mm
Európa elsőbbségi közepes méretű boríték 162x229 mm
Európán kívüli elsőbbségi normál méretű boríték 114x162 mm
Európán kívüli elsőbbségi közepes méretű boríték 162x229 mm

6
7

670
1 765
730
2 100

Hatályát vesztette 2019. október 15-én.
Hatályát vesztette 2019. október 15-én.
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7) Belföldi értékjelzés nélküli (forintösszeget nem jelölő) bélyegek
Bélyeg
Elsőbbségi bélyeg
Ajánlott bélyeg

135
185
540

8) Nemzetközi értékjelzés nélküli (forintösszeget nem jelölő) bélyegek
Európa elsőbbségi bélyegfüzet – levél 50 g tömeghatárig
(4 db bélyeg, 650 Ft/bélyeg)
Európán kívüli elsőbbségi bélyegfüzet – levél 50 g tömeghatárig (4 db bélyeg,
710 Ft/bélyeg)
Európa nem elsőbbségi bélyeg – levél 50 g tömeghatárig
Európán kívüli nem elsőbbségi bélyeg – levél 50 g tömeghatárig

2 600
2 840
520
600

9) A 3)-6) bekezdések szerinti postakész borítékokkal és levelezőlappal feladni kívánt
küldeményekhez kiegészítő bérmentesítéssel, külön díj megfizetése ellenében igénybe
vehetőek belföldi és nemzetközi viszonylatban további többlet- és kiegészítő szolgáltatások is,
illetve a küldemények elsőbbségiként is feladhatóak abban az esetben, ha a postakész boríték
eredetileg nem tartalmazza ezt a szolgáltatást.
10) A 3)-5) bekezdések szerinti nem elsőbbségi postakész borítékokkal és levelezőlappal feladásra előkésztett elsőbbségi levélküldemények esetében a
a) normál méretű borítékoknál az 50 gr-os;
b) közepes méretű borítékoknál a levélküldemény mért tömegének megfelelő
nem elsőbbségi és elsőbbségi postai szolgáltatás díjának különbözete a feladás során felszámításra kerül.
11) A 7)-8) bekezdések szerinti belföldi és nemzetközi értékjelzés nélküli (forintösszeget nem
jelölő) bélyegek igénybevételi lehetőségeire vonatkozó rendelkezéseket a 12. pont tartalmazza.
7.2. –8

8

Hatályát vesztette 2018. február 9-én.
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8. Feláras bélyegek9
1) A szolgáltatás díja mentes az adó alól.
Bélyeg megnevezése
Árvízkárosultakért – árvízkárosultak megsegítésére
Egymásért (2009)
Egymásért (2010)
Ifjúságért 2018 bélyegkisív – ifjúsági bélyeggyűjtés támogatására (2020. március 31-ig)10
Ifjúságért 2019 bélyegkisív – ifjúsági bélyeggyűjtés támogatására (2021. március 31-ig)
91. Bélyegnap bélyegblokk – szervezett bélyeggyűjtés támogatására (2020. március 31-ig)10
92. Bélyegnap bélyegblokk – szervezett bélyeggyűjtés támogatására (2021. március 31-ig)

névérték
27
75
120

felár
100
50
100

620

150

480

150

500

300

500

300

9. DTS árfolyam
1) A Posta a nemzetközi küldeményekhez kapcsolódó értéknyilvánítási összegek, illetve kártérítések meghatározásakor a következő DTS átszámítási kulcs átlagértéket alkalmazza: 1
DTS= 396 forint

A táblázatban nem szereplő felárral kibocsátott bélyegek esetében az eladási ár a feltüntetett névérték, a „+” jellel elválasztott
felár nem kerül gyűjtésre, azt nem kell megfizetni.
10
Hatályát veszti 2020. április 1-jén.
9
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10. Tömeges mennyiségű levélküldemények belföldi viszonylatban
1) A szolgáltatás díját
a) az elsőbbségi és nem elsőbbségi azonosított levél (levelezőlap, képes levelezőlap)
b) az elsőbbségi és nem elsőbbségi levél (levelezőlap, képes levelezőlap)
küldeményekre vonatkozóan az alábbi táblázat, a díjalkalmazási feltételeket jelen pont 3)-7)
bekezdései tartalmazzák.

155

497

492

438

431

1 438

1 423

159

142

134

118

443

397

372

329

300.000 darab
felett

157

180

100.000 darab
felett

177

10.000 darab
felett

179

2001-10.000
darab

feldolgozottság

Országos Logisztikai Központ11

201-2000
darab

tömeg

201-2000
darab

mennyiségi sáv

10.000 darab
felett

Postai szolgáltatóhely
Pesti Levélcentrum Posta
Logisztikai Üzem

2001-10.000
darab

felvételi hely

114

113

317

314

83

82

240

238

elsőbbségi
standard
50 g-ig

180

gépre alkalmas
standard

501

501

500 g-ig
gépre alkalmas
2000 g-ig

standard

1 448

1 448

1 282 1 147

nem elsőbbségi
standard

131

130

129

115

113

376

373

331

326

1 144

1 132

131

116

104

98

86

336

300

282

249

1 019

913

50 g-ig
gépre alkalmas
standard
500 g-ig
2000 g-ig

379

gépre alkalmas
standard

1 152

379

1 152

2) A szolgáltatás díja mentes az adó alól.
3) Felvételi mennyiség
Minimum felvételi mennyiség: 201 darab postai küldemény.
4) A felvételi mennyiség megállapításakor
a) a levél, azonosított levél (levelezőlap, képes levelezőlap) mennyiségei az azonos tömeg-kategóriában egymással összevonhatóak;
b) könyvelt küldemények esetében a különböző többlet- és kiegészítő szolgáltatásokkal
feladott küldemények azonos tömegkategórián belül összevonhatóak;
c) a nem könyvelt és könyvelt küldemények mennyiségei nem összevonhatóak.

Amennyiben a feladó a Posta honlapján közzétett POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁSZF 3.5. pont 14) bekezdésében foglaltak teljesítésével a küldemények címzéseként listát (címjegyzéket) alkalmaz, úgy e küldemények az Országos Logisztikai Központ felvételi
tevékenységének részeként, annak technológiai telephelyén, a Hírlap Logisztikai Üzemben kerülnek be a postai hálózatba.
11
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5) Feladási alkalom
a) postai szolgáltatás igénybevételére külön írásba foglalt szerződéssel nem rendelkező
feladók esetében: egy feladó által egy feladójegyzéken feladott küldemények darabszáma;
b) postai szolgáltatás igénybevételére külön írásba foglalt szerződéssel rendelkező feladók esetében:
1. egy feladó által egy feladójegyzéken feladott küldemények darabszáma;
2. az Országos Logisztikai Központban, egy beszállítással történő feladás esetén egy
vevőkódhoz12 rendelt feladó által egy vagy több feladójegyzéken, feladott küldemények darabszáma.
c) feladási alkalmanként 50 ezer darabot meghaladó könyvelt levélküldemény felvételét
a Posta csak előzetes kapacitásegyeztetést követően biztosítja.
6) Gépi feldolgozásra alkalmasság
a)

-13

b)

-13

c) -13
d) -13
e) -14
f)

-15

g) -13
h) A gépi feldolgozásra alkalmasság feltételeiről a Posta honlapján közzétett HELYES CÍMZÉS
ÉS A KÜLDEMÉNYEK FELADÁSRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉSE dokumentumból lehet tájékozódni.
7) További feltételek
a) Amennyiben a küldemények nem alkalmasak gépi feldolgozásra, a szolgáltatás a
standard küldeményre megállapított díjjal vehető igénybe.
b) A postai szolgáltatás igénybevételére külön írásba foglalt szerződéssel nem
rendelkező feladók esetében a küldeményeket díjtényezőnként, jól elkülönített módon
egységképzőben kell elhelyezni.
c) A küldeményeket a POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁSZF oldalon található POSTAI
SZOLGÁLTATÓHELYEK dokumentumban felsorolt postai szolgáltatóhelyeken, valamint az
ÜZEMSZERŰEN MŰKÖDŐ FELVÉTELI HELYEK-ken (a felsoroltak közül csak Országos
Logisztikai Központban, Logisztikai Üzemekben, Pesti Levélcentrum Postán) lehet
feladni.

Vevőkód: A vevőkód egy 8 jegyű számsor, mely a Magyar Posta Zrt. SAP rendszerében azt a szerződéses ügyfelet (vevőt)
azonosítja, aki önállóan, vevőként számlát kap vagy szállítóként számlát ad.
13
Hatályát vesztette 2019. december 1-jén.
14
Az e bekezdésben foglalt rendelkezéseket a módosítás hatálybalépésének időpontjától (2019. december 1.) a Posta honlapján
közzétett HELYES CÍMZÉS ÉS A KÜLDEMÉNYEK FELADÁSRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉSE dokumentum tartalmazza.
15
Az e bekezdésben foglalt rendelkezéseket a módosítás hatálybalépésének időpontjától (2019. december 1.) a 7) bekezdés e)
alpontja tartalmazza.
12
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d) Amennyiben a feladó a Posta honlapján közzétett POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁSZF 3.5.
pont 14) bekezdésében foglaltak teljesítésével a küldemények címzéseként listát (címjegyzéket) alkalmaz, úgy e küldemények felvételi helye az a postai szolgáltatóhely,
vagy az az Üzemszerűen működő felvételi hely, ahol a küldemények a postai hálózatba
kerülnek, függetlenül attól, hogy a címzést tartalmazó lista (címjegyzék) a küldemények
átadásával egyidejűleg a Posta rendelkezésre áll-e, vagy sem.
e) A feladónak a bevizsgálási engedély számát az elektronikus és a papír alapú
feladójegyzéken is fel kell tüntetnie. A gépi feldolgozásra alkalmas díjjal történő
feladást abban az esetben biztosítja a Posta, ha az elektronikus feladójegyzékekben a
vonatkozó műszaki specifikációban meghatározott adatok jelennek meg. Amennyiben
az elektronikus feladójegyzékben a gépre alkalmas küldemények nem a műszaki
specifikációban meghatározott feltételeknek megfelelően kerülnek jelölésre, a
szolgáltatás a standard küldeményekre megállapított díjakkal vehető igénybe.
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11. Területi alapú tarifa
1) A szolgáltatás díja mentes az adó alól. A szolgáltatás díját
a) az elsőbbségi és nem elsőbbségi azonosított levél (levelezőlap, képes levelezőlap)
b) az elsőbbségi és nem elsőbbségi levél (levelezőlap, képes levelezőlap)
küldeményekre vonatkozóan az alábbi táblázat tartalmazza:
küldemény

elsőbbségi levél

nem elsőbbségi levél

mennyiségi sáv
tömeg

10.000 100.000 300.000 10.000 100.000 300.000
darab fe- darab fe- darab fe- darab fe- darab fe- darab felett
lett
lett
lett
lett
lett
1. zóna

50 g-ig

98

94

93

72

69

68

500 g-ig

273

263

261

207

199

198

2. zóna
50 g-ig

106

102

101

78

75

74

500 g-ig

296

285

283

224

216

214

50 g-ig

118

114

113

86

83

82

500 g-ig

329

317

314

249

240

238

3. zóna

4. zóna
50 g-ig

127

122

121

93

89

88

500 g-ig

354

341

338

268

258

256
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2) Az 1) bekezdés táblázata szerinti díj abban az esetben alkalmazható, ha a jelen pontban
felsorolt díjalkalmazási feltételek mindegyike teljesül.
3) A kedvezményes díjalkalmazási feltételeknek akkor felel meg a nem könyvelt elsőbbségi-,
vagy nem elsőbbségi levél, ha:
a) a feladó a Postával erre irányuló külön írásba foglalt szerződést kötött;
b) a feladó többletszolgáltatást nem vesz igénybe;
c) az egyszerre feladott azonos tömeg-kategóriába tartozó küldemények mennyisége
meghaladja a 10 ezer darabot;
d) a küldemények a 10. pont 6) bekezdése szerinti gépre alkalmas feltételnek
megfelelnek és bevizsgálási engedéllyel rendelkeznek;
e) a küldemények feladásához a feladó a Posta által meghatározott speciális elektronikus
feladójegyzéket használ, melynek műszaki követelményjegyzékét a Posta a külön
írásba foglalt szerződésben foglaltak kezdőnapját megelőzően, a feladóval egyeztetett
időpontban és módon ad át;
f) a speciális elektronikus feladójegyzéken kizárólag területi alapú tarifával feladott
küldemények adatai szerepelnek;
g) a feladott küldemények darabszáma irányítószámonként kerül a feladójegyzékben
feltüntetésre, az irányítószám-zónabesorolásról a Posta honlapján a TÖMEGES
FELADÁS oldalon lehet tájékozódni;
h) a címzésük szerint zónákba sorolt és zónákba nem sorolt küldemények – e két külön
csoportot képezve – fizikailag is elválasztásra kerülnek és a beszállítás/feladás alkalmával így (külön-külön) történik meg az átadásuk;
i) a küldeményeket a feladó kizárólag az Országos Logisztikai Központban adja fel.
4) A felvételi mennyiség megállapításakor az egy beszállítással – egy időpontban történő
feladás esetén egy vevőkódhoz rendelt feladó által egy vagy több feladójegyzéken – feltüntetett azonos tömeg-kategóriába tartozó de a címzésük szerint más-más zónába sorolt
elsőbbségi és nem elsőbbségi küldemények mennyiségei összevonhatóak.
A címzésük szerint zónákba nem sorolt küldemények mennyisége a zónákba sorolt
küldemények mennyiségeivel nem számítható össze, továbbá e küldemények zóna 4.
egységáron kerülnek felvételre és számlázásra.
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12. Értékjelzés nélküli (forintösszeget nem jelölő) bélyegek igénybevételi lehetőségei

A bélyeg felirata

BELFÖLD

BELFÖLD AJÁNLOTT

BELFÖLD ELSŐBBSÉGI

A bélyeggel igénybe vehető
(alap)szolgáltatás

Levél 50 g tömeghatárig belföldre
nem elsőbbséggel történő továbbítása.

Levél 50 g tömeghatárig, ajánlott többletszolgáltatással, belföldre nem elsőbbséggel történő továbbítása.

Levél 50 g tömeghatárig belföldre elsőbbséggel történő továbbítása.

A bélyeg névértéke, eladási
ára

A bélyeg által igénybe vehető szolgáltatás mindenkor érvényes díjszabás szerinti díja.

Alapszolgáltatástól eltérő
méret- és tömegkategóriájú
feladás esetén

Kiegészítő bérmentesítés alkalmazása szükséges, a mindenkor érvényes díjszabás szerint.

Nemzetközi viszonylatba
történő feladás esetén

Kiegészítő bérmentesítés alkalmazása szükséges, a mindenkor érvényes díjszabás szerint.

Kiegészítő bérmentesítéssel igénybe vehető további
többlet- és kiegészítő szolgáltatások

Ajánlott, tértivevény, értéknyilvánítás és a postai lezárás. Igényelhető
továbbá az elsőbbségi. Hivatalos
irat feladásához nem használható.

Tértivevény, értéknyilvánítás és a postai
lezárás. Igényelhető továbbá az elsőbbségi.
Hivatalos irat feladásához nem használható.

Ajánlott, tértivevény, értéknyilvánítás és
a postai lezárás.
Hivatalos irat feladásához nem használható.
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A bélyeg felirata

EURÓPÁBA

EURÓPÁN KÍVÜLRE

EURÓPA ELSŐBBSÉGI

EURÓPÁN KÍVÜL ELSŐBBSÉGI

A bélyeggel igénybe vehető (alap)szolgáltatás

Levél 50 g tömeghatárig nem
elsőbbséggel történő továbbítása Európa országaiba.

Levél 50 g tömeghatárig nem
elsőbbséggel történő továbbítása Európán kívüli országokba.

Levél 50 g tömeghatárig
elsőbbséggel történő továbbítása Európa országaiba.

Levél 50 g tömeghatárig elsőbbséggel történő továbbítása Európán kívüli
országokba.

A bélyeg névértéke, eladási ára

A bélyeg által igénybe vehető szolgáltatás mindenkor érvényes díjszabás szerinti díja.

Alapszolgáltatástól eltérő méret- és tömegkategóriájú feladás esetén

Kiegészítő bérmentesítés alkalmazása szükséges, a mindenkor érvényes díjszabás szerint.

Nemzetközi viszonylatba
történő feladás esetén

Európán kívülre is feladható.
Kiegészítő bérmentesítés alkalmazása szükséges, a mindenkor érvényes díjszabás
alapján.

Kiegészítő bérmentesítéssel igénybe vehető
további többlet- és kiegészítő szolgáltatások

Elsőbbségi, ajánlott, tértivevény, értéknyilvánítás és a
postai lezárás.

–

Európán kívülre is feladható. Kiegészítő bérmentesítés alkalmazása
szükséges, a mindenkor
érvényes díjszabás alapján.

–

Elsőbbségi, ajánlott, tértivevény, értéknyilvánítás és a
postai lezárás.

Ajánlott, tértivevény, értéknyilvánítás és a postai lezárás.

Ajánlott, tértivevény, értéknyilvánítás és a postai lezárás.
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