
Objednávateľ:

Ulica, číslo:

PSČ, Obec:

Bankové spojenie:

Kontakt objednávateľa:

R       S

s predtlačenými údajmi* bez tlače údajov

 typ poukazov: R       S

s predtlačenými údajmi* bez tlače údajov
počet:

Adresát      meno:

          ulica , číslo: 

          PSČ, Obec: 941 37 

číslo účtu: kód banky: 200

Kód produktu: 38 Kód služby: OO Kód spracovania: 1

Referenčné číslo:**

Ďalšie údaje na predtlačenie poštového poukazu na účet - nepovinné

O179Konšt. symbol:Špecifický symbol: 

Lovinského 35, 817 11 Bratislava 

Spôsob prevzatia tovaru:

**   referenčné číslo sa uvádza iba ak už bolo k príslušnému číslu účtu pridelené a pri kóde produktu "37" 

dobierkou

Variabilný symbol: 

Forma úhrady za objednávku a spôsob prevzatia tovaru

Správa pre adresáta:

941 37  Strekov

Blatná č. 1036

Forma  úhrady: 

zaslaním na adresu: 

balíková poštová sprievodka s poštovým poukazom na účet, samostatná

balíková poštová sprievodka s poštovým poukazom na účet, tabelačný papier

univerzálna poštová sprievodka s poštovým poukazom na účet, tabelačný papier

Účet      predčíslie: 171021172

bankovým prevodom

*** uvadza sa len v prípade zaslatia faktúry na inú adresu ako je uvedená adresa objednávateľa

Dňa: 05.10.2012 Podpis/pečiatka objednávateľa:

IČO: 36631124, IČ DPH SK 2021879959, DIČ: 2021879959

Bank. spojenie: PB, a. s., Bratislava 3001130011/6500
zápis v OR OS Ban. Bystrica, oddiel Sa, vl.č. 803/S

* Údaje na predtlačenie - povinné ( Poštové podmienky - Poštový poukaz na účet)

počet:

   Slovenská pošta, a. s.

   Partizánska cesta 9

dvojdielny poukaz s obchodnym listom, samostatný

   975 99  Banská Bystrica 1

      Objednávam tlačivá poštových poukazov na účet

OBEC STREKOV

Blatná č. 1036

OBEC STREKOV

STREKOV

      Objednávam tlačivá poštových sprievodiek

univerzálna poštová sprievodka s poštovým poukazom na účet, samostatná

Adresa pre zasielanie faktúr***:

osobne na adrese: Slovenská pošta, a. s., 

dvojdielny poukaz, tabelačný papier

trojdielny poukaz , tabelačný papier

dvojdielny poukaz, samostatný

trojdielny poukaz, samostatný

817 11  Bratislava, č. tel.: 02/59 30 27 81,  fax: 02/59 30 27 55,  email: objednavky.sspd@slposta.sk

DIČ: 2021060591

VÚB, a.s., 171021172/0200

Ladislav PopellárIČ DPH:

Zhotoviteľ za SP, a. s.:Stredisko spracovania prevádzkových dokladov, Lovinského 35

dvojdielny poukaz,  3ks/list s deliacou perforáciou

trojdielny poukaz, 3ks/list s deliacou perforáciou

5.050 ks

 typ poukazov:

OBJEDNÁVKA                                                                                                                                     
tlačív poštových poukazov na účet a poštových sprievodiek

OBEC STREKOV

Blatná č. 1036

941 37  Strekov

tel.: 035 6497 101, 0918 823 332

IČO: OO309273


