Stálá objednávka

1. Prodávající:
Česká pošta, s.p., Praha 1, Politických vězňů 909/4
Služby filatelistům
Nákladní 29
362 07 Depo Karlovy Vary 70
Tel., fax: +420 954 400 597, e-mail: filatelie.kv@cpost.cz
IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565
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 a
č. p.:
Obec:
PSČ:
IČ:
DIČ:
Tel.:
Fax.:
E-mail:

Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565
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3. Závazně objednávám následující ročníkové sady:
Množství
Druh

čisté

Množství
Druh

razítk.

Jednotlivé známky a aršíky
(bez samolepících v sešitkové
úpravě)
Čtyřbloky známek *

čisté

razítk.

Známky výplatní samolepící
– sešitkové vydání
Známkové sešitky komplet
(bez samolepících)
(bez
samolepících)
Známkový
sešitek pouze
s kupony
Ročník s černotiskem
(v knižní úpravě – obsahuje
známky čisté)

Malé přepážkové listy
jen umění
Aršíky
Malé přepážkové listy
(4 – 10 známek) – včetně
umění

Cartes maxima

Celiny

Nálepní listy

Celiny s přítisky Postfily A

Obrazové dopisnice
Obrazové dopisnice
s kašetem
Pohlednice s natištěnou
známkou

Obálky prvního dne vydání

Pamětní tisk Poštovního
muzea
* Jedná se o čtyři vytržené známky z každého tiskového listu (mimo aršíků); tiskové listy čtyřkusové dodáváme v této sadě celé.
Zboží požaduji poslat: čtvrtletně

pololetně

ročně

(hodící se zaškrtněte)

Od roku:
Známky jsou dodávány za nominální hodnoty, zboží za prodejní ceny České pošty, s. p.
Při dodávce do hodnoty 600,- Kč je účtován manipulační poplatek 35,- Kč.
Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil s Obchodními podmínkami pro objednávání poštovních známek
a filatelistického zboží a souhlasí s nimi, což potvrzuje vlastnoručním podpisem tohoto řádně vyplněného
objednávkového formuláře.
Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných objednávkových formulářů vyplnil údaje identifikující jeho
osobu (jméno a příjmení, bydliště, popř. obchodní firma, IČ a sídlo, telefonní číslo, e-mail, místo dodání
zboží) správně a pravdivě.

V

dne

Podpis kupujícího:
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