Poskytovatel
Post Optimal s.r.o.,
Se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 228951

Odesílatel
Firma
Ulice

Objednávka

Č. popisné

Č. orientační

PSČ

Město

IČ

DIČ

Bankovní spojení

služby Optimalizace poštovného
Odesílatel tímto u Poskytovatele objednává službu
Optimalizace poštovného ve smyslu Obchodních Podmínek

Místo Předání (pokud se liší od adresy Odesílatele)
Firma

Poskytovatele, uděluje mu plnou moc ve smyslu pověření
podle článku 4 Obchodních Podmínek a zavazuje se mu
hradit cenu za poskytnuté služby dle Ceníku aktuálního v

Ulice
Č. popisné

Č. orientační

době jejich poskytování.

PSČ

Město

Akceptací této objednávky Poskytovatelem je mezi Smluvními
Stranami uzavřena Rámcová Smlouva na dobu neurčitou.

Kontaktní osoba

Pojmy uvozené velkými písmeny mají význam definovaný v
Obchodních Podmínkách Poskytovatele v aktuálním znění
(dostupné na www.postoptimal.cz), kde jsou upraveny i další

Jméno

skutečnosti neupravené touto Rámcovou Smlouvou, jakož i
další práva a povinnosti Smluvních Stran. Odesílatel
prohlašuje, že se seznámil s (i) poštovními (resp. obchodními)

Příjmení

podmínkami Operátorů jakož i (ii) Obchodními podmínkami
Poskytovatele, a to zejména s čl. 4 (Pověření k podání Zásilek
u České Pošty, PNS nebo Jiného Operátora), 12

Tel.

Pozice
E-mail

(Cena a způsob její úhrady ), a 17 (Odpovědnost za škodu a
omezení výše náhrady škody), a čl. 19 (Aktualizace
Obchodních Podmínek
- umožňující Provozovateli za
stanovených podmínek jednostranně aktualizovat Obchodní
Podmínky), a akceptuje je jako součást Smlouvy.

Termíny Předání
Zásilky budou vyzvedávány
během doby od

Osoby jednající za Smluvní Strany prohlašují, že mají veškerá
jednatelská oprávnění k platnému uzavření Smlouvy, a že
tudíž tato Rámcová Smlouva zakládá platné a vymahatelné
závazky jednotlivých Smluvních Stran.

www.postoptimal.cz

hodin

v těchto dnech
nebo
na zavolání na linku 734 174 908 v dohodnutém čase

Zákaznická linka

606 616 186

do
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Odesílatele

den

měsíc

rok
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