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Pro správné vytištění Podacího lístku je nutné nastavit tisk tak, aby „měřítko stránky“ bylo na hodnotě „Žádné“.
Vytiskněte oboustranně a velmi pečlivě vystřihněte. Rozměr správně vytištěného Podacího lístku je 133 x 90 mm.



PEČLIVĚ USCHOVEJTE
Podací lístek se používá pro všechny druhy poštovních zásilek
s výjimkou obyčejných zásilek (jejich podání pošta nestvrzuje) a
poštovních poukázek. Podací lístek vyplňuje odesílatel shodně
s údaji na zásilce. Nesmí být vyplněn obyčejnou nebo inkousto-
vou tužkou a jeho údaje nesmějí být měněny. Bez stvrzení údajů
je neplatný. Bez podacího lístku nelze žádat o pátrání po správ- 
ném dodání, ani uplatňovat nárok na náhradu.

Peníze  zasílejte   poštovní  poukázkou.  Jiné  hodnoty   včetně
peněz zasílejte v Cenném psaní nebo v Cenném balíku.

Upozornění

Uvedením   telefonního  čísla/e-mailu  odesílatele   a   adresáta
umožníte  České poště  poskytovat  Vám k  některým  službám
informace o dodávaných zásilkách.

NEZAPOMÍNEJTE UVÁDĚT
poštovní směrovací číslo

a název adresní pošty
v adrese každé poštovní zásilky!

Reklamace:

čj. ....................................................
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