Žádost o vystavení Zákaznické karty
pro firmy a podnikatele

Firma*:
IČ*:
Forma podnikání*:

Fyzická osoba podnikající

Právnická osoba

ADRESA SÍDLA ŽADATELE
Obec*:

PSČ*:

Část obce:
Č. popisné / orientační*:

Ulice*:

/

KONTAKTNÍ ADRESA POBOČKY 1
Kontaktní adresa je shodná s adresou sídla
Název pobočky:
PSČ*:

Obec*:
Část obce:
Ulice*:

Č. popisné / orientační*:

/

Zákaznická karta Vám bude doručena výhradně na adresu sídla. Díky tomu máte jistotu, že se nedostane do nepovolaných rukou.
Kontaktní adresa pobočky bude uvedena na Vaší Zákaznické kartě a pro všechny zásilky, které odešlete prostřednictvím Zákaznické karty platí jako adresa odesílatele.
V případě, že nevyplníte údaj „Název pobočky“, bude na Zákaznické kartě uveden název převzatý z databáze ekonomických subjektů ARES.

KONTAKTNÍ ÚDAJE ŽADATELE
Jméno a příjmení*:
Kontaktní telefon*:

+420

Kontaktní e-mail*:

Závazně žádám o vystavení

ks karet pro výše uvedené údaje (maximálně 10 ks karet, 2 ks karet jsou zdarma).

Zákaznická karta České pošty bude odeslána do 10ti pracovních dní od přijetí této vyplněné Žádosti. Pokud žadatel požaduje
Zákaznickou kartu České pošty vydat expresně, bude mu odeslána zpravidla následující pracovní den po přijetí Žádosti.
Požaduji vydat karty expresně (zpoplatněná služba).
V
Jméno a příjmení:

* povinné údaje k vyplnění
•

•

•

dne
Podpis a razítko:
tisk formuláře

uložit formulář

Vystavení prvních 2 Zákaznických karet pro každou pobočku je zdarma. Každá další Zákaznická karta je zpoplatněna dle platných Poštovních podmínek České pošty, s.p. – Ceník
(dále jen „ceník“). Ceny za expresní vydání jsou uvedeny v Ceníku. Maximální počet Zákaznických karet na jednu kontaktní adresu je 10 ks. Pokud žádáte současně Zákaznické
karty pro více různých poboček, vyplňte na zadní straně žádosti změnové údaje (kontaktní adresa, kontaktní osoba atd.). Na přepážce České pošty, s.p. můžete žádat maximálně
pro 5 poboček, v případě vyššího počtu poboček se, prosím, obraťte na svého obchodního zástupce.
Česká pošta, s.p. doručí Zákaznickou kartu jako Doporučenou zásilku do vlastních rukou adresáta. Pokud si objednáte tři a více Zákaznických karet bude vybírána dobírková
částka dle Ceníku. Společně se Zákaznickou kartou bude odeslán i Bezpečnostní kód. Tento kód je nutný k identifikaci při změně kontaktních údajů, případně při blokaci
Zákaznické karty.
Zákaznický program „Zákaznická karta České pošty“, vydání a užívání Zákaznické karty a práva a povinnosti držitele Zákaznické karty se řídí Obchodními podmínkami
Zákaznické karty České pošty, s.p. dostupnými na www.zakaznicka-karta.cz. Tyto Obchodní podmínky budou součástí zásilky se Zákaznickou kartou. Souhlas s Obchodními
podmínkami je projeven prvním použitím Zákaznické karty.

11-242 (04/17)

Přejete si vystavit Zákaznické karty pro další pobočky?
ÚDAJE K ZÁKAZNICKÉ KARTĚ PRO POBOČKU 2
Název pobočky
Obec

PSČ

Část obce
Ulice

č. popisné/orientační

Kontaktní osoba
Kontaktní telefon

+420

Kontaktní e-mail
Závazně žádám o vystavení

ks karet pro výše uvedené údaje.

Požaduji vydat karty expresně (zpoplatněná služba).

ÚDAJE K ZÁKAZNICKÉ KARTĚ PRO POBOČKU 3
Název pobočky
Obec

PSČ

Část obce
Ulice

č. popisné/orientační

Kontaktní osoba
Kontaktní telefon

+420

Kontaktní e-mail
Závazně žádám o vystavení

ks karet pro výše uvedené údaje.

Požaduji vydat karty expresně (zpoplatněná služba).

ÚDAJE K ZÁKAZNICKÉ KARTĚ PRO POBOČKU 4
Název pobočky
Obec

PSČ

Část obce
Ulice

č. popisné/orientační

Kontaktní osoba
Kontaktní telefon

+420

Kontaktní e-mail
Závazně žádám o vystavení

ks karet pro výše uvedené údaje.

Požaduji vydat karty expresně (zpoplatněná služba).

ÚDAJE K ZÁKAZNICKÉ KARTĚ PRO POBOČKU 5
Název pobočky
Obec

PSČ

Část obce
Ulice

č. popisné/orientační

Kontaktní osoba
Kontaktní telefon

+420

Kontaktní e-mail
Závazně žádám o vystavení

ks karet pro výše uvedené údaje.

Požaduji vydat karty expresně (zpoplatněná služba).

Zákaznická karta Vám bude doručena výhradně na adresu sídla. Díky tomu máte jistotu, že se nedostane do nepovolaných rukou.
Kontaktní adresa pobočky bude uvedena na Vaší Zákaznické kartě a pro všechny zásilky, které odešlete prostřednictvím Zákaznické karty platí jako adresa odesílatele.
V případě, že nevyplníte údaj „Název pobočky“, bude na Zákaznické kartě uveden název převzatý z databáze ekonomických subjektů ARES.

