Roční objednávka

1. Prodávající:
Česká pošta, s.p., Praha 1, Politických vězňů 909/4
PostFila
Ortenovo nám. 542/16, CZ-170 24 Praha 7
E-mail: postfila@cpost.cz
IČO: 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:
IČO:
DIČ:
Tel.:
Fax.:
E-mail:
3. Závazně objednávám následující ročníkové sady:
Druh

Množství
čisté razítk.


Druh



Kompletní roční sadu
poštovních známek vč. aršíků
Kompletní roční sadu
tiskových listů
Kompletní roční sadu obálek
prvního dne vydání
Kompletní roční sadu sešitků
Automatové známky (ATM)

Množství
čisté razítk.




Cartes maxima
Kompletní roční sadu
dopisnic
Obrazové dopisnice
Obrazové dopisnice s
kašetem
Pohlednice s natištěnou
známkou

Pozn.: přeškrtnuté pole = objednávka není možná
Za rok:
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Kompletní ročníkové sady jsou posílány všem kupujícím jednou ročně podle jejich objednávek.
Při celkové dodávce do hodnoty 600,- Kč je účtován manipulační poplatek 150,- Kč.
Platební podmínky:
Platba předem:
a) bankovním převodem: Banka: Komerční banka Praha 7, účet č.: 13500071/0100
IBAN: CZ3101000000000013500071
SWIFT (BIC) KOMBCZPP
DIČ.: CZ47114983
b) poštovní poukázkou
Pro placení prosím uvádějte na převodu název naší organizace v češtině:
Česká pošta, s.p., PostFila, Ortenovo nám. 542/16, 170 24 Praha 7
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, IČO a sídlo, telefonní číslo, e-mail, místo dodání
zboží) správně a pravdivě.
Kupující a Prodávající se zavazují, že nenapadnou platnost a závaznost vzájemné elektronické komunikace
pouze z důvodu elektronické formy této komunikace.

V

dne

Podpis kupujícího:

Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 471 14 983
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565

Strana 2/2
www.ceskaposta.cz

