Predĺženie odbernej lehoty
(vzor vyplnenia žiadosti pre organizácie )
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1

IČO: 36 631 124, IČ DPH SK 2021879959, DIČ 2021879959
bankové spojenie: PB, a. s. Bratislava
IBAN: SK8365000000193001130011
zápis v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S

ŽIADOSŤ O DOPLNKOVÉ A DISPOZIČNÉ SLUŽBY
Číslo žiadosti:

Žiadateľ
Meno a priezvisko/
názov organizácie*:
názov prevádzkárne**
IČO*** : 11111111

Osoba oprávnená konať v mene organizácie
Meno a priezvisko:
Ing. Ján Novák
Doklad totožnosti (typ a číslo):
OPSA654321

VZOR, s.r.o.

DIČ*** : 1111111111

Doklad totožnosti (typ a číslo):
Číslo Poštovej karty****:
Adresa (ulica/obec, číslo domu):
PSČ Pošta:

IČ DPH*** : SK1111111111

organizácia nevypĺňa
Mierová 5
034 01 Ružomberok

Oprávnenie na podanie žiadosti preukázané dokladom***:
Telefón:

0915789654

Osoba poverená na prerokovanie služby na pošte
Meno a priezvisko:
Andrea Kováčová
Doklad totožnosti:
OPCD123456

(typ a číslo)

výpis z obchodného registra
E-mail:
marketing@vzor.sk

*organizáciou sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, v prípade služby splnomocnenie je žiadateľ zároveň splnomocniteľom
**vypĺňa sa v prípade, ak je služba požadovaná pre prevádzkáreň, ktorej názov nie je zhodný s názvom organizácie, ***vypĺňa sa v prípade, ak je žiadateľom organizácia, **** vypĺňa sa v prípade, ak je žiadateľ držiteľom Poštovej karty/ Poštovej
karty Komerčnej

žiadosť môže za vás na pošte vybaviť
aj vami určená/poverená osoba, v tomto
prípade uveďte jej meno a doklad totožnosti

uveďte názov organizácie a ďalšie údaje
kontaktné údaje, odporúčame uviesť
uveďte doklad, ktorým preukážete na pošte činnosť organizácie
(výpis z obchodného registra, živnostenského registra,...)

zriadenie*

zmena*

uveďte osobu/osoby oprávnenú/é konať v mene
organizácie v zmysle predloženého oprávnenia (výpisu z
obchodného registra, živnostenského registra,..) a jej/ich
doklad totožnosti

zrušenie*

* nevypĺňa sa pre službu: Storno zásielky na dodaji

označte službu o ktorú žiadate

Predĺženie odbernej lehoty
uveďte:
• adresu adresáta, pre ktorú má byť služba zabezpečovaná
• obdobie, v ktorom má byť služba zabezpečovaná

Žiadam o predĺženie odbernej lehoty zásielok došlých na adresu:

Komenského 16, 975 01 Banská Bystrica
v termíne:

od: 1.1.2019

do: 28.2.2019

Svojim podpisom Žiadateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom poštových/obchodných podmienok požadovanej služby a zároveň s možnosťou jednostranne ich meniť a dopĺňať, pričom
sa zaväzuje ich dodržiavať. Poštové/obchodné podmienky sú dostupné na všetkých poštách a na www.posta.sk.

V Ružomberku

dňa: 02.11.2018

podpisuje vždy žiadateľ, aj v prípade ak žiadosť na pošte vybavuje poverená osoba

Novák

......................................................................
Podpis (príp. aj pečiatka) Žiadateľa
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