
POKWITOWANIE
otrzymania oryginału potwierdzenia nadania

Nr nadania ..........................................

Data nadania ......................................

Masa ............................... kg ........... g

Zadekl. wartość .............. zł .........  gr

Kwota pobrania .............. zł .........  gr

Kwota przekazu .............. zł .........  gr

nadanego w Placówce poczt. .................................... z usługami

komplementarnymi ............................................................................

pod adresem .....................................................................................

.............................................................................................................

placówka pocztowa .......................................................... potwierdza
przyjęcie oryginału potwierdzenia nadania i złożenia reklamacji w celu
przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

............................................   ......................................................
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(imię i nazwisko, nazwa i dokładny adres adresata)

(data przyjęcia) (podpis pracownika i pieczątka placówki
przyjmującej reklamację)

przesyłki poleconej

przesyłki listowej z za-
deklarowaną wartością

paczki pocztowej

przesyłki pobraniowej

przekazu pocztowego

innej przesyłki
...................................
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przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

............................................   ......................................................

PP S.A. nr 96 Wydz. Poligr. CI Wrocław 2011
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paczki pocztowej

przesyłki pobraniowej

przekazu pocztowego

innej przesyłki
...................................

POKWITOWANIE
otrzymania oryginału potwierdzenia nadania

Nr nadania ..........................................

Data nadania ......................................

Masa ............................... kg ........... g
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(data przyjęcia) (podpis pracownika i pieczątka placówki
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deklarowaną wartością
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