ŽIADOSŤ O ZRIADENIE PRÍLEŽITOSTNEJ POŠTY
(vzor vyplnenia žiadosti pre fyzické osoby )

Žiadosť o

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

zásielok prostredníctvom

IČO: 36 631 124, IČ DPH SK 2021879959, DIČ 2021879959
bankové spojenie: PB, a.s. Bratislava, č.účtu: BBAN 3001130011/6500
č.účtu: IBAN SK9765000000003001130011, BIC: POBNSKBA
P.O.BOXu
zápis v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S

ŽIADOSŤ O ZRIADENIE PRÍLEŽITOSTNEJ POŠTY
Zriaďovateľ

Kontakt

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9

E-mail: zakaznickyservis@slposta.sk

975 99 Banská Bystrica 1
Žiadateľ/Objednávateľ

uveďte adresu a ďalšie
fakturačné údaje

Fakturačné údaje

Názov:

Eva Kováčová

Adresa:

Mierová 5

(ulica/obec, číslo domu):
uveďte
meno,
priezvisko a
ďalšie údaje,
odporúčame
uviesť aj
kontaktné
údaje

(ulica/obec, číslo domu):
PSČ Pošta:

034 01 Ružomberok

Kontaktná osoba:

Mierová 5

Adresa:

Andrea Kováčová

PSČ Pošta:

034 01 Ružomberok

Peňažný ústav:

BANKA

Číslo účtu:

SK74 1100 0000 0011 1234 5678

uveďte namiesto IČO druh a číslo dokladu totožnosti

IČO1): OP SL285639
Telefón:

Spôsob úhrady 2):
e-mail:

DIČ:
IČ DPH:

O908123456

DIČ, IČ DPH
fyzická osoba nevypĺňa

prevod z účtu

1) v prípade, ak objednávateľ je fyzická osoba, uvádza sa číslo dokladu totožnosti
2) prevod z účtu, hotovosť

marketing@vzor.sk

uveďte spôsob úhrady prevodom z účtu schváleným SP alebo hotovosťou

Objednaný druh Príležitostnej pošty
Príležitostná poštová priehradka

Pojazdná pošta

označte možnosť objednávaného druhu príležitostnej pošty

výber požadovaných služieb

Vybranie poštových zásielok

Predaj filatelistických produktov

označte ľubovoľné požadované množstvo
služieb pre žiadanú príležitostnú poštu

Predaj korešpondenčných lístkov

Používanie príležitostnej pošt. pečiatky 3)

Predaj cenín

miesto používania

Múzeum Badín

termín používania

16.9.2014

Iné 4) Predaj žrebov
označte v prípade žiadania
ďalších služieb na základe
uveďte miesto zriadenia príležitostnej pošty
dohody so SP ako sú
predaj žrebov, pohľadníc
či novín
uveďte dátum trvania príležitostnej pošty

3) v zmysle OP_Príležitostná pečiatka
4) predaj žrebov, pohľadníc, novín a časopisov a poskytovanie ďalších služieb na základe dohody medzi SP a žiadateľom/objednávateľom

Poznámky:
uveďte v prípade potreby pre ďalšie požiadavky a poznámky

UPOZORNENIE
- žiadosť je potrebné zaslať na kontaktnú adresu zriaďovateľa na Zákaznícky servis SP, Komenského 16, 975 88 Banská Bystrica alebo emailom na zakaznickyservis@slposta.sk najmenej dva mesiace pred plánovaným prvým dňom používania
- ak náklady spojené so zriadením bude uhrádzať iný subjekt ako žiadateľ/objednávateľ, k žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas platiteľa

28.8.2014

Kováčová

Dátum podania žiadosti

Podpis, príp. pečiatka
žiadateľa/objednávateľa

uveďte dátum, kedy
žiadosť podávate

podpisuje vždy žiadateľ alebo ním
splnomocnená osoba

Dátum prijatia žiadosti

Potvrdenie prijatia žiadosti
(pečiatka a podpis)

