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Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1
IČO: 36631124, IČ DPH: SK 2021879959, DIČ: 2021879959
bankové spojenie: PB, a. s. Bratislava, č. ú.: 3001130011/6500
IBAN: SK97 6500 0000 0030 0113 0011, BIC: POBNSKBA
zápis v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S

OBJEDNÁVKA
tlačív Poštový poukaz na adresu
Objednávateľ
Meno a priezvisko/
názov organizácie:
Adresa:
(ulica/obec, číslo)
PSČ Pošta
IČO:*
DIČ:
Bankové spojenie:
Kontakt
objednávateľa:
Telefón:
E-mail:
IČ DPH:
* V prípade, ak objednávateľ je fyzická osoba, uvádza sa číslo dokladu totožnosti.
Zhotoviteľ
Telefón:
Fax:
E-mail:
Potvrdenie žiadosti objednávateľom
Dátum
podpis/pečiatka objednávateľa
počet:
* Údaje na predtlačenie (Poštové podmienky - Poštový poukaz na adresu)
Adresát
Meno a priezvisko/
názov organizácie:
Adresa:
(ulica/obec, číslo)
PSČ Pošta
Kód služby:
(vypíšte len údaje, ktoré majú byť na poukazoch vytlačené)
Odosielateľ
V prípade požiadavky na predtlač údajov sú uvedené údaje vytlačené na všetky objednané tlačivá.
 
V prípade, ak požadujete predtlač údajov len na niektoré druhy tlačív, alebo žiadate potlač inými údajmi,  vyplňte si prosím objednávku na každý druh osobitne.
PSČ Pošta
Adresa:
(ulica/obec, číslo)
Meno a priezvisko/
názov organizácie:
Všetky uvedené druhy tlačív Vám vieme dodať v nasledovných prevedeniach:
 
Voľný list – samostatné poukazy
 
Tabelačný papier 12“(perforované) – poukazy určené pre potlač do ihličkových tlačiarní
 
Formát A4 po 3ks (perforované) – poukazy určené pre potlač do laserových tlačiarní
Poštový poukaz na adresu je určený na zasielanie peňazí na výplatu v hotovosti vo vnútroštátnom styku.
Forma úhrady za objednávku a spôsob prevzatia tovaru
Forma úhrady:
Spôsob prevzatia:
Adresa pre zasielanie faktúr (uvádza sa len v prípade zasielania faktúry na inú adresu, ako je uvedená adresa objednávateľa)
Dodacia doba objednaných tlačív je maximálne 15 pracovných dní od prijatia objednávky.
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