OBJEDNÁVKA / KNIHA VÝPLATNÉHO
(vzor vyplynenia objednávky pre fyzické osoby )

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1

IČO: 36 631
IČO:
124,
3631124,
IČ DPHIČ
SK
DPH:
2021879959,
SK 2021879959,
DIČ 2021879959
DIČ: 2021879959
bankové spojenie:
bankové PB,
spojenie:
a. s. Bratislava,
PB, a. s. Bratislava,
č.ú. 19 - 3001130011/6500
19 - 3001130011/6500
IBAN:SK8365000000193001130011, BIC: POBNSKBA
zápis
OR OSBystrica,
Banská oddiel
Bystrica,
vložka č. 803/S
zápis v OR
OS vBanská
Sa,oddiel
vložkaSa,
č. 803/S

OBJEDNÁVKA / KNIHA VÝPLATNÉHO
Objednávateľ/odosielateľ/podávateľ
Meno a priezvisko/názov:
Adresa:
uveďte
(ulica/obec, číslo domu):
meno,
priezvisko a
ďalšie údaje, PSČ Pošta:
odporúčame
Kontaktná osoba:
uviesť aj
kontaktné
Telefón:
O908123456
údaje

Adresa pre vrátenie zásielok (pri využití služby Späť:)

Eva Kováčová

Meno a priezvisko/názov:

Mierová 5

Adresa:

neuvádzate pri letákoch

(ulica/obec, číslo domu):

034 01 Ružomberok
Andrea Kováčová
e-mail:
marketing@vzor.sk

PSČ Pošta:

označte zásielku, o ktorú máte záujem, kniha výplatného sa vedie samostatne
pre letáky,samostatne pre zmluvný list aj reklamnú adresovanú zásielku

Druh podávaných zásielok (pre každý druh sa vedie samostatná kniha výplatného)

c

zmluvný list

letáky

Spôsob úhrady ceny

reklamná adresovaná zásielka

označte žiadaný spôsob úhrady ceny a úhrnnú sumu výplatného pri prevode prepíšte na samostatný riadok výplatného zúčtovacieho lístka

úver poštovného

výplatný stroj

prevod

hotovosť

poštové známky

faktúra

Špecifikácia objednávky/podávaných zásielok
Číslo položky
z Tarify/zmluvy

LE.A.01

Počet
(ks)

100

Počet (ks):

Hmotnosť
(g/ks)

Cena za ks
(s DPH)

uvádza sa len pri
zmluvných cenách

neuvádza sa pri
RaZ a pri faktúre

5

0,0155

100

Podmienky pre letáky
Cena za RaZ
(bez DPH)

Cena spolu

1,55

Cena (EUR):

Okruh prijímateľov

Dodávané do

D - domácnosť,
O - organizácia

S-domové list.schránky, P-P.O.BOX, P-Post BOX, O-Out BOX, Zzberná jazda, H-priehradka pošty, V-priestory pošty pre verejnosť

D - domácnosť

S - domové list.schránky

1,55

Potvrdenie objednávky objednávateľom (len pre letáky)

pri podaji letákov bola použitá databáza objednávateľa
Objednávateľ svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami Letáky, ktorými sa upravujú právne vzťahy medzi objednávateľom a Slovenskou poštou,
a. s., všetkým ustanoveniam obchodných podmienok porozumel a zaväzuje sa ich po
vystavení tejto objednávky rešpektovať.

označte v prípade, že bude pri podaji letákov
využitá Vaša databáza

uveďte cenu za ks/DPH podľa váhových kategórii
uvedených v Tarife Slovenskej pošty alebo v
zmluve zaokrúhlenú matematicky na 4 desatinné
miesta

28.8.2014

Kováčová

dátum a podpis (príp. pečiatka) objednávateľa

Prijal:
vyplní a
potvrdí
zamestnanec
pošty
Faktúra č.:

Vyhotovená dňa:
11 - 194

uveďte dátum podania obednávky a podpis

vyberte a uveďte okruh prijímateľov zásielok s
možnosťou ich dodania do domácnosti alebo
organizáciam

uveďte hmotnosť podľa váhových kategórii uvedených
v Tarife Slovenskej pošty alebo v zmluve

uveďte presný počet kusov zásielok

uveďte číslo položky uvedené v Tarife Slovenskej pošty alebo
v zmluve

uveďte súčet sumy zaokrúhlenej matematicky na 2
desatinné miesta, pri faktúre neuvádzate

