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

IČO: 36631124, IČ DPH SK 2021879959, DIČ: 2021879959
Bank. spojenie: PB, a. s., Bratislava 3001130011/6500
IBAN: SK9765000000003001130011, BIC: POBNSKBA
zápis v OR OS Ban. Bystrica, oddiel Sa, vl.č. 803/S

OBJEDNÁVKA
tlačív Poštových poukazov na adresu
Objednávateľ:
Ulica, číslo:
PSČ, Obec:
IČO1):
IČ DPH:
DIČ:

VZOR, s. r. o.
Lovinského 44
974 01, Banská Bystrica
87654321
SK 123456

Bankové spojenie:
Kontakt objednávateľa:

123/0900
Ing. Ján Novák

Vyplňte potrebné údaje

1) v prípade, ak objednávateľ je fyzická osoba, uvádza sa číslo dokladu totožnosti

Kontakt SP: SP, a. s., Lovinského 35, 817 11 Bratislava
č. tel.: 02/59 30 27 81, fax: 02/59 30 27 55, email: objednavky.sspd@slposta.sk
Zo zoznamu vyberte požadovaný typ
Objednávam tlačivá poštových poukazov na adresu
poštového poukazu a k produktu doplňte
s predtlačenými údajmi*
bez tlače údajov
počet kusov, môžete vybrať viac produktov

Vyberte jednu z možností

počet:

poukaz 1.trieda, 3ks/list s deliacou perforáciou
poukaz 1.trieda, samostatný
poukaz 1.trieda, tabelačný papier
poukaz 2.trieda, 3ks/list s deliacou perforáciou
poukaz 2.trieda, samostatný
poukaz 2.trieda, tabelačný papier

25 000

12 000

* Údaje na predtlačenie ( Poštové podmienky - Poštový poukaz na adresu)
(vypíšte len údaje, ktoré majú byť na poukazoch vytlačené)
V prípade, že ste vybrali možnosť "s predtlačenými údajmi" doplňte údaje, ktoré potrebujete predtlačiť

Adresát
meno:
ulica , číslo:
PSČ, Obec:
Odosielateľ meno: Vzor, s. r. o.
ulica , číslo:
Lovinského 44
PSČ, Obec:
974 01, Banská Bystrica
Kód služby:
00
Forma úhrady za objednávku a spôsob prevzatia tovaru
Forma úhrady:
dobierkou
bankovým prevodom
Spôsob prevzatia tovaru:
Vyberte spôsob prevzatia
objednávky, v prípade
zaslania na adresu doplňte
adresu pre doručenie

osobne na adrese:

Vyberte formu úhrady za objednávku

Slovenská pošta, a. s.,
Lovinského 35, 817 11 Bratislava

zaslaním na adresu:

Adresa pre zasielanie faktúr2):
Vyplňte v prípade, že požadujete
zasielanie faktúr na inú adresu
ako je uvedená v časti
objednávateľ
2) uvádza sa len v prípade zaslania faktúry na inú adresu, ako je uvedená adresa objednávateľa

Dňa:

14.8.2014

Podpis/pečiatka objednávateľa:

Novák

