ZNÁMKY S PERSONALIZOVANÝM KUPÓNOM
POFIS 05/2016

Druhy tlačových listov (0,40 €)
Názov

Počet TL

Hrad Topoľčany (0,40 €)

1 - 49

Vianoce: Ľudový motív (0,40 €)

Záväzná objednávka (Vyplňte prosím všetky údaje čitateľne paličkovým písmom).

Počet TL

Vianoce: Narodenie Krista (0,40 €)
TL spolu

1.
Oboznámte sa s obchodnými podmienkami Slovenskej pošty, a. s., pre výrobu známky 			
s personalizovaným kupónom (k dispozícii na každej pošte a na www.pofis.sk).

Zľava

Cena za 1 TL
so zľavou

0%

7,18 €

50 - 299

10%

6,78 €

300 - 499

15%

6,58 €

500 - 999

20%

6,38 €

1000 - 5999

30%

5,98 €

Zľava

Cena za 1 TL
so zľavou

0%

7,58 €

50 - 299

10%

7,18 €

300 - 499

15%

6,98 €

500 - 999

20%

6,78 €

1000 - 5999

30%

6,38 €

Cena

Druhy tlačových listov ( 0,45 € a T2 50 g *)
2.
3.

Meno a priezvisko / organizácia:
Ulica:

Názov
Mesto:

PSČ:

Adresa, kontakt:
Telefón:
IČO:

Email:
IČ DPH:

Počet TL

Dálie (T2 50 g)
40. výročie založenia ZSF (T2 50 g)
Detská známka (T2 50 g)
Medzinárodný deň detí (T2 50 g)
Zvieratník (T2 50 g)
Vianočná pošta 2013 (0,45 €)

4.

Vyberte si vhodnú obrazovú predlohu (fotografia, logo a pod.):
■ fotografia (max. formát A4) podpísaná na zadnej strane, pre reprodukciu len vybranej časti fotky 		
vyznačte vzadu na fotografii výrez
■ elektronicky spracovaná fotografia (formát JPG, TIF, BMP)

1 - 49

Cena

Liečivé rastliny (T2 50 g)
Vianoce 2014: Narodenie (0,45 €)
Valentínske blahoželanie (T2 50 g)
Filatelia / 2016 (T2 50 g)

Cena spolu

TL spolu
5.
Čitateľne vyplňte krátky text (meno, pozdrav, blahoželanie a pod.), ktorý má byť vytlačený na okraji 		
tlačového listu:

Počet TL

* list Slovensko, 2. trieda do 50 g = 0,45 €

8.
6.

Vyberte si spôsob platby - platba musí byť vykonaná vopred:
■ v hotovosti - pri objednávaní a platbe v predajni POFIS, Nám. slobody 27, 817 98 Bratislava
■ poštovým peňažným poukazom U - pri platbe na každej pošte
■ bankovým prevodom - č. ú.: BBAN 3001130011/6500, Poštová banka, a. s., Bratislava, v.s. 0000000270
					
IBAN SK9765000000003001130011
BIC: POBNSKBA
■ na predfaktúru
Sem uveďte dátum úhrady:
Potvrdenie o zaplatení zaslať spolu s objednávkovým formulárom (vyplní pošta - len pri platbe PPP U)

Vyhlásenie a podpis objednávateľa
8.1 Objednávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami
		
Slovenskej pošty, a. s., pre výrobu známky s personalizovaným kupónom a súhlasí s nimi.
8.2 Objednávateľ vyhlasuje, že ním požadovaný obsah prítlače nie je v rozpore s právnymi predpismi 		
Slovenskej republiky.
8.3 Objednávateľ potvrdzuje svoj súhlas s obchodnými podmienkami vlastnoručným podpisom tohto 		
vyplneného formulára
9.
Dodacia doba je najneskôr 21 dní odo dňa doručenia objednávky.
Objednávateľ svojim podpisom potvrdzuje, že sa pred podpisom tejto objednávky mal možnosťs platnými obchodnými podmienkami Známka s personalizovaným kupónom na www.pofis.sk. Zároveň objednávateľ svojim podpisom na tejto objednávke vyjadruje svoj súhlas s platnými obchodnými podmienkami
Známka s personalizovaným kupónom.

7.

Vyberte si požadovaný počet tlačových listov a vypočítajte si výšku platby
7.1
Cena poštových známok na tlačovom liste je 3,20 € / 3,60 € (oslobodené od DPH), 			
cena prítlače na kupón je 3,98 € (vrátane DPH).
7.2
Cena tlačového listu bez zľavy je: 7,18 € (s nominálnou hodnotou 0,40 €)			
		
7,58 € (so symbolom T2 50 g)
7.3
Zľava sa vypočítava len z prítlače na kupón.

V ........................................................, dňa ...................................
Slovenská pošta, a. s.
POFIS
Námestie slobody 27
817 98 Bratislava

Tel.: 02/54 41 99 16
Fax: 02/54 41 99 13
mojaznamka@slposta.sk
www.mojaznamka.sk

podpis ............................................

Pečiatka pošty:

