MP-1/2020 – verze 1.0: Příloha č. 6: Závazná objednávka doplňkového sortimentu

1. Prodávající:
Česká pošta, s.p., Praha 1, Politických vězňů 909/4
IČO: 47114983, DIČ: CZ47114983
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, Spisová značka A 7565
Adresa pro písemný styk a příjem objednávek:

Česká pošta, s.p., Známková tvorba – známky s přítiskem
Jindřišská 14, P.O.BOX 13, 111 21 Praha 1

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 134472054/0300

2. Kupující (vyplňte - silně ohraničené části patří mezi povinné údaje):
Příjmení (nebo název právnické osoby):

Jméno (nebo příjmení, jméno a funkce zástupce právnické osoby):

Bydliště, sídlo:
Ulice
č.popisné
Obec
IČO:

PSČ:
DIČ:

Kontakt:
Tel.:
E-mail:

3. Závazně objednávám:
Kartonové destičky
Dárkové destičky kartonové modré – var. A

Cena/ks vč.
DPH
23,00

Dárkové destičky kartonové poštovní s výsekem – var. B

23,00

Dárkové destičky kartonové stříbrné – var. C

30,00

Dárkové destičky kartonové s ornamentem – var. D

25,00

Dárkové destičky kartonové dětské – var. E

25,00

Dopisní sada s možností vložení TL – var. F

133,00
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Potahované destičky

Cena/ks vč.
DPH
105,00

Dárkové destičky imitace kůže hnědé – var. A
Dárkové destičky béžové s ražbou s vloženou přací kartou – var.C
Další doplňkové zboží

Počet objed.
kusů

139,00
Cena/ks vč.
DPH

Počet objed.
kusů

Doplňkový sortiment si můžete prohlédnout na webových stránkách České pošty
www.ceskaposta.cz/pritisky v aktuální nabídce.
Pokud tato objednávka tvoří přílohu objednávky známek s přítiskem, je možno provést platbu dohromady.
4. Zboží bude dodáno poštou (dle hodnoty zakázky do 500 Kč doporučeně, od 500 Kč jako cenné psaní) na
adresu kupujícího viz bod 2. této objednávky, nebo na adresu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
U objednávek s celkovou částkou nižší než 600 Kč (vč.DPH) v případě zaslání poštou v tuzemsku je k celkové
hodnotě objednávaného zboží připočítán manipulační poplatek 35 Kč (vč.DPH). Dodání objednaného zboží
není zpoplatněno (viz Ceník).

5. Způsob platby - platba VŽDY předem - NE na dobírku:
poštovní poukázkou na účet prodávajícího (č.ú.134472054/0300), variabilní symbol 6022112, konst.
symbol 379. Jméno uvedené na poštovní poukázce se musí shodovat se jménem kupujícího.
převodem na účet prodávajícího (č.ú.134472054/0300), variabilní symbol 6022112, konst. symbol 308.
Pokud se název účtu neshoduje se jménem kupujícího, vypište název, či číslo účtu pro identifikaci
………………………………………………………………………………………………………………..…...…..
v hotovosti pouze u prodávajícího na pracovišti Známkové tvorby – známky s přítiskem
6. Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil s Obchodními podmínkami a souhlasí s nimi, což potvrzuje
vlastnoručním podpisem tohoto řádně vyplněného objednávkového formuláře.




je nutno vyplnit všechny povinné údaje, jinak se objednávka nepovažuje za řádně vyplněnou a bude
odeslána zpět na adresu kupujícího
nebude-li objednávka opatřena platným podpisem, bude považována za neplatnou a bude odeslána zpět
na adresu kupujícího
Kupující a Prodávající se zavazují, že nenapadnou platnost a závaznost vzájemné elektronické
komunikace pouze z důvodu elektronické formy této komunikace.

V .............................................. dne ..........................................

.................................................................
Kupující
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