Dovolenkový servis - zriadenie služby (poskytuje sa pre listové zásielky)
(vzor vyplnenia pre fyzické osoby)
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, č.ú. 19 - 3001130011/6500
IBAN: SK8365000000193001130011, BIC: POBNSKBA
zápis v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE SLUŽBY DOVOLENKOVÝ SERVIS
zrušenie

zriadenie

Žiadateľ

Číslo žiadosti:

Peter Štastný

Meno a priezvisko/

Osoba oprávnená konať v mene organizácie 3)

názov organizácie1):

Meno a priezvisko:
Doklad totožnosti (typ a číslo):

názov prevádzkárne2):
Adresa (ulica/obec, číslo domu):

Kvetová 4

PSČ Pošta:

972 01 Bojnice
OP AA 123 456

IČO 3/Doklad totožnosti (typ a číslo):

Osoba poverená na prerokovanie služby na pošte:
Meno a priezvisko:
Doklad totožnosti (typ a číslo):

DIČ 3):

uveďte údaje žiadateľa
v prípade požiadavky na zasielanie
emailových oznámení o uložených
zapísaných zásielkach vyplňte aj
emailovú adresu/y (max 3)

IČ DPH 3):
Oprávnenie na podanie žiadosti preukázané dokladom 3):
e-mail 4):
1)

stastny.peter@priklad.sk

organizáciou sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ ;

2)

vypĺňa sa v prípade, ak názov prevádzarne nie je zhodný s názvom organizácie;

3)

vypĺňa sa v prípade, ak je objednávateľom organizácia; 4)vypĺňa sa v prípade požiadavky na zasielanie e-

mailových oznámení o uložení zásielok, max. 3 e-mailové adresy;

1)

2)

Adresa žiadateľa :

Ďalšie osoby :

Ulica/obec, číslo:

Meno a priezvisko:

Andrea Štastná
uveďte adresu odovzdacieho
miesta (názov ulice, číslo domu,
PSČ a poštu) pre ktorú bude
služba zabezpečovaná

Kvetová 4
972 01 Bojnice

Doklad totožnosti:

Podpis

0P AA 444 555

Štastná

uveďte osoby resp. maloletých adresátov, ktorých ste zákonným
zástupcom, ktoré bývajú s vami na tej istej adrese, a pre ktoré
požadujete zabezpečenie služby

1) uvádza sa adresa žiadateľa, pre ktorú bude služba zabezpečovaná

2) uvádzajú sa ďalšie osoby okrem žiadateľa, pre ktoré SP zabezpečí poskytovanie služby

Spôsob úhrady a obdobie používania služby
Spôsob úhrady:
Obdobie poskytovania služby:

úverom poštovného1)

prevodom1)

v hotovosti

od: 11. 7. 2016

do: 26. 7. 2016

Deň odovzdania zásielok3):

22.7.2016

Dátum zrušenia služby2):
1)

len na základe povolenia vydaného na tento spôsob úhrady; 2) vypĺňa sa v prípade žiadosti o zrušenie poskytovania služby 3)objednaním služby sa žiadateľ zaväzuje prevziať zásielky na adrese žiadateľa, v opačnom prípade SP zapísané zásielky vráti odosielateľovi po
uplynutí ich odbernej lehoty a zásielky, ku ktorým sa nevyžaduje potvrdenie prevzatia budú uložené v zmysle bodu 22. 1. 5. Poštových podmienok_všeobecná časť.

Potvrdenie žiadosti

Šťastný

6.7.2016
dátum

podpisuje vždy žiadateľ

Podpis (príp. aj pečiatka) žiadateľa

Prijal:

Svojim podpisom žiadateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom Obchodných podmienok - Dovolenkový servis a osobitnými poštovými podmienkami pre jednotlivé druhy zásielok a zároveň s možnosťou jednostranne ich meniť a dopĺňať, pričom sa zaväzuje ich
dodržiavať. Poštové a obchodné podmienky sú dostupné na všetkých poštách a na www.posta.sk.

Schválenie žiadosti
Slovenská pošta, a. s., žiadateľovi schvaľuje používanie/zrušenie služby na pošte:

vyplní pošta
Potvrdenie schválenie žiadosti (dátum, pečiatka a podpis):

uveďte požadovaný dátum poskytovania služby (max 30 kalendárnych dní)
dátum do: znamená požadovaný koniec služby,!!po tomto dátume budú všetky neprevzaté zásielky, ktorým uplynula odberná lehota
vrátené odosielateľovi alebo zaslané do Poštovej ohlasovne a úložne.
deň odovzdania zásielok - uveďte ak požaduje aj doručenie zásielok. Dátum odovzdania zásielok nesmie byť stanovený na neskorší
dátum ako je dátum ukončenia poskytovania služby

