
Slovenská pošta, a. s.

Partizánska cesta 9

Žiadosť o podávanie/dodávanie zásielok prostredníctvom P.O.BOXu975 99 Banská Bystrica 1  

(ulica/obec, číslo domu):

(ulica/obec, číslo domu):

Peňažný ústav:

Kontaktná osoba:

DIČ:

IČ DPH:

Osobne

Poštou

na adresu: 

1.

(minimálne 500 ks)

Dátum podania žiadosti
Podpis, príp. pečiatka 

žiadateľa
Dátum prijatia žiadosti

Na dobierku

(vyplňať len keď je dodacia adresa iná ako adresa objednávateľa)

* Úhrada na základe vystavenej faktúry s lehotou splatnosti 14 je možná v zmysle OP (vybrané organizácie: štátne inštitúcie, klienti štátnej pokladnice,

dlhodobí zákazníci bez záväzkov voči SP).

Počet objednaných kusov:

Len pri osobnom odbere (do sumy 5 000,-  € )

Spôsob úhrady: (vyberte len jednu z možností)

Sposob dodania: (vyberte len jednu z možností)

Na účet SP: BBAN 3001130011/6500 (na základe vystavenej faktúry * alebo predfaktúry)

č.účtu: IBAN SK9765000000003001130011, BIC: POBNSKBA

V hotovosti

Prevodom 

Požadovaný dátum vydania:

Názov príležitostnej poštovej celiny:

(akcie na ktorú  bude vydaná)

Telefón:

e-mail:

IČO:

PSČ Pošta:

PSČ Pošta:

Tel.: 02/593 93 511

Dodávateľ

Adresa: 

E-mail: pofis@slposta.sk

OBJEDNÁVKA NA VÝROBU PRÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVÝCH CELÍN S PRÍTLAČOU

Objednávateľ Fakturačné údaje 

Slovenská pošta, a. s., Odbor POFIS

Nám. SNP 35

814 19 Bratislava 1

Poštová celina 

Druh požadovanej poštovej celiny: 

Číslo účtu:

Názov: Adresa: 

IČO: 36 631 124, IČ DPH SK 2021879959, DIČ 2021879959

č.účtu: IBAN SK9765000000003001130011, BIC: POBNSKBA

bankový kontakt: 365bank, a. s. Bratislava, č.účtu: BBAN 3001130011/6500

zápis v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S



Objednávka

Grafický návrh prítlače poštovej celiny

2.

2. Objednávateľ je povinný odovzdať grafický návrh bez právnych a vecných vád. 

3. Grafický návrh prítlače poštovej celiny musí byť v súlade s podmienkami Filatelistického etického kódexu Svetovej 

poštovej únie, ktorý je prílohou č. 1 týchto obchodných podmienok.

  d)  rozmer formátu obrazovej časti prítlače vrátane príležitostného textu je vyobrazený maximálne                                  

vo výške 65 mm, šírke 60 mm,

  e)  farebnosť predlohy pre tlač ofsetom - v CMYKu (plnofarebná ofsetová tlač)

  f)  v papierovej forme sa predkladá v 4-násobnom zväčšení,

5.  SP má právo zamietnuť alebo vrátiť na prepracovanie predložený grafický návrh, ak:

  a)  nespĺňa predpísané technické parametre a náležitosti podľa bodu 3.1.,

OBJEDNÁVKA NA VÝROBU PRÍLEŽITOSTNÝCH POŠTOVÝCH CELÍN S PRÍTLAČOU

Obchodné podmienky na výrobu príležitostných poštových celín s prítlačou (výňatok)

K objednávke je potrebné priložiť grafický návrh prítlače poštovej celiny.

  b)  vyobrazuje nevhodný námet, ktorý je v rozpore s podmienkami Filatelistického etického kódexu Svetovej poštovej 

únie, alebo by mohol viesť k porušovaniu základných ľudských práv a slobôd, diskriminácii, porušeniu právnych noriem  

a pod.

6. Objednávateľ zodpovedá za akékoľvek porušenie autorských práv tretích osôb a prípadnú náhradu škody.

  g)  v elektronickej forme sa predkladá v PDF formáte s rozlíšením  minimálne 900 dpi.

4. Grafický návrh prítlače poštovej celiny musí byť v súlade aj s podmienkami Filatelistického etického kódexu Svetovej 

poštovej únie, ktorý je prílohou č. 1 týchto obchodných podmienok.

7. Náklady na vyhotovenie grafického návrhu požadovanej prítlače a jeho šírenie znáša v plnej výške objednávateľ. 

1. Predložený grafický návrh požadovanej prítlače musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  a)  obsahuje meno autora originálneho diela, resp. výtvarného návrhu s názvom diela alebo jeho popisom, 

  b)  musí byť  nemu priložený súhlas (licencia v zmysle autorského zákona) na použitie predkladaného                                   

výtvarného návrhu pre účely vydania poštovej celiny, podpísaný autorom výtvarného návrhu,

  c)  je predložený v papierovej alebo elektronickej forme,


