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MI AZ A FOXPOST? 
A FOXPOST egy egyszerű, rugalmas, érintkezésmentes
és környezettudatos csomagátvételi és -küldési mód.

Kérd megrendelésed bármely FOXPOST csomagautomatába és nem kell egész nap a futárra várnod. A 
folyamatosan bővülő csomagautomata-hálózatunk automatái könnyen hozzáférhetőek az ország számos 
pontján, beltéren és kültéren egyaránt, már 0-24-ben is elérhetőek. Esetenként előfordulhat, hogy egyes 

automaták túlterheltek, ezért a gyorsabb átvétel érdekében az automataválasztás során vedd 
figyelembe az automaták telítettségi színjelzését. Csomagod bármikor és bárhol nyomon követheted a 
FOXPOST applikációban, és segítségével át is veheted. Rendelésed akár 1 munkanap alatt kiszállítjuk, 
amint az megérkezik az automatába, e-mailben és elsődlegesen Viberen vagy pedig SMS-ben küldünk 

értesítőt, és egy egyedi kódot, mellyel 4 napig átveheted. Amennyiben regisztrált felhasználónk vagy, és 
ugyanazon adatokkal rendeltél itt a webshopban, mint ami a FOXPOST fiókodban szerepel, akkor 

gyorsan és könnyedén átveheted alkalmazásunkkal, és még az egyedi kódra sem lesz szükséged. Fontos: 
az automatáinknál csak bankkártyával tudsz fizetni vagy FOXPOST applikációs átvétel esetén SimplePay-

en keresztül.

A csomagméretekről és súlyhatárról az oldalunkon tájékozódhatsz: https://foxpost.hu/

Akár 1 munkanap alatt átveheted! 
Miután partnerünk átadta csomagod részünkre, akár 

1 munkanap alatt kiszállítjuk automatánkba.

Kövesd nyomon csomagod útját és vedd át 
FOXPOST alkalmazással! 

Töltsd le a FOXPOST mobil applikációt és a 
Csomagjaim menüpontban az Érkező csomagoknál 

máris megtudhatod merre jár! Ez még nem minden, 
csomagod gyorsan és egyszerűen kézhez veheted az 

“Átveszem” gombra kattintva.

Visszaküldés
Csomagodat az átvételtől számított 14 napig a 

webshop kondíciói szerint visszaküldheted FOXPOST 
automatán keresztül (amennyiben a terméket 

eredetileg is FOXPOST automatán vetted át). Ezt 
bármelyik automatánknál egyszerűen megteheted az 

egyedi csomagátvételi kód újbóli megadásával.

Hol találod? 
Országos hálózatunk folyamatosan bővül! Ez a 

megoldás tökéletes kényelmet biztosít, hiszen nincs 
több sorban állás, adminisztráció, várakozás és a 

futárra sem kell várnod.
Keresd meg a hozzád legközelebb eső automatát!

FOXPOST csomagautomaták listája » 
(link: https://foxpost.hu/csomagautomatak ) 

Bővebb információ:

https://foxpost.hu/csomagautomatak

