Cena .... zł
(w tym 22% VAT)

Pocztowa ksia˛żka nadawcza

UWAGA:

Wszystkie kartki samokopiuja˛ce.
Rubryke˛ ,,Do przeniesienia’’ w kolumnie 4 wypełnia sie˛ tylko przy nadawaniu przekazów.

PP S.A. nr 1a

Gwarantowany okres kopiowania 3 lata

Wydział Poligrafii CI Wrocław 2010

Przesyłki oraz przekazy pocztowe należy adresować dokładnie i czytelnie.
Adres umieszczony na przesyłce lub blankiecie przekazu pocztowego powinien zawierać dane zamieszczone
w naste˛puja˛cej kolejności:
1) imie˛ i nazwisko lub pełna nazwa adresata,
2) nazwa ulicy, numer domu i mieszkania lub lokalu,
3) miejscowość, w której znajduje sie˛ siedziba adresata, jeżeli pocztowa placówka oddawcza mieści sie˛
w innej miejscowości,
4) właściwy kod pocztowy oraz nazwa miejscowości, do której przyporza˛dkowany jest ten kod pocztowy.

* * *
Na przesyłce lub przekazie pocztowym adresowanym na skrytke˛ lub przegródke˛ pocztowa˛ kolejność zamieszczonych danych adresowych powinna być naste˛puja˛ca:
1) imie˛ i nazwisko lub pełna nazwa adresata,
2) odpowiedni napis: „skr. poczt. Nr ...” lub „przegr. poczt. Nr ...”,
3) właściwy kod pocztowy i nazwa placówki pocztowej, w której udoste˛pniana jest skrytka lub przegródka
pocztowa.

* * *
Przedmioty wartościowe należy przesyłać w przesyłkach z zadeklarowana˛ wartościa˛.
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Rubryke˛ ,,Do przeniesienia’’ w kolumnie 4 wypełnia sie˛ tylko przy nadawaniu przekazów.
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Przesyłki oraz przekazy pocztowe należy adresować dokładnie i czytelnie.
Adres umieszczony na przesyłce lub blankiecie przekazu pocztowego powinien zawierać dane zamieszczone
w naste˛puja˛cej kolejności:
1) imie˛ i nazwisko lub pełna nazwa adresata,
2) nazwa ulicy, numer domu i mieszkania lub lokalu,
3) miejscowość, w której znajduje sie˛ siedziba adresata, jeżeli pocztowa placówka oddawcza mieści sie˛
w innej miejscowości,
4) właściwy kod pocztowy oraz nazwa miejscowości, do której przyporza˛dkowany jest ten kod pocztowy.

* * *
Na przesyłce lub przekazie pocztowym adresowanym na skrytke˛ lub przegródke˛ pocztowa˛ kolejność zamieszczonych danych adresowych powinna być naste˛puja˛ca:
1) imie˛ i nazwisko lub pełna nazwa adresata,
2) odpowiedni napis: „skr. poczt. Nr ...” lub „przegr. poczt. Nr ...”,
3) właściwy kod pocztowy
przegródka pocztowa.
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