Utánküldés megrendelése
Alulírott...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. (név)
1. Előző cím: ……………………………………………………………………………………………………..……….
2. Előző cím: ……………………………………………………………………………………………………..……….
3. Előző cím: ……………………………………………………………………………………………………..…….
1. Új cím: ……………………………………………………………………………………………………..……………
Kérem, hogy a posta a fenti, előző címre érkező küldeményeimet a megjelölt új címen kézbesítse. A szolgáltatás
ellátásához, illetve ideje alatt a címadataim kezeléséhez hozzájárulok. A tájékoztatóban, és a Posta
Küldeményforgalmi Üzletszabályzatában a szolgáltatásra meghatározott feltételeket megismertem, azokat
tudomásul veszem.
Utánküldés jellege*:
határozott időre

határozatlan időre

Kérem a részemre érkező hírlapok új címemre való átirányítását*



Megjegyzés:...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Kelt: .................................................................

Megrendelő aláírása: ...............................................................

Megrendelővel egy háztartásban élők neve és aláírása:

………………………………………………………...............
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

A posta tölti ki!
Utánküldés első napja
kivéve hírlap!

Utánküldés utolsó napja

Fizetett díj

Kezelő aláírása: ................................................................
A hírlap átjelentését átvettem/továbbítottam:………………………………………………………………………………….
dátum/hírlap ügyintéző aláírása
Szolgáltatás meghosszabbítása
utánküldés utolsó
Fizetett díj
napja

Kelt

Kezelő aláírása

Megrendelő aláírása

* a megfelelő -et X-el kell megjelölni.
Tisztelt Ügyfelünk! Kérjük, hogy a megrendelőlapot a szolgáltatás igénybevételének ideje alatt – további
rendelkezések céljából – szíveskedjen megőrizni.
3017432. sz. ny. Utánküldés megrendelése. – MP. Rt. BEK Nyomdaüzem

Tájékoztató küldemények belföldre történő utánküldéséhez
A Posta jelen szerződés keretében az alábbi küldeménytípusok belföldi utánküldését biztosítja:
•levél, levelezőlap
•Hivatalos irat
•címzett reklámküldemény
•vakok írása
•utalványok
•belföldi és nemzetközi postacsomag
•belföldi és nemzetközi EMS Gyorsposta
•Európa+ csomag
•garantált kézbesítési idejű csomagszolgáltatások
•az előoldalon külön jelzett igény alapján postai előfizetéses hírlapok.
Nem küldi a címzett után a Posta a fenti küldemények közül azokat, amelyeket a Postának a feladóval
kötött egyedi szerződése az utánküldés lehetőségéből kizárt.
Az utánküldést a Posta a Küldeményforgalmi Üzletszabályzatában meghatározottak szerint, díj
ellenében végzi. A szolgáltatás díja negyedévre meghatározott átalánydíjból illetőleg töredék
negyedéves havidíjból, és – az Üzletszabályzatban meghatározott küldeményeknél – eseti díjakból áll.
Az átalánydíjat a határozatlan időtartamra kötött szerződések esetén negyedévenként előre, legkésőbb
a tárgynegyedév első napján kell megfizetni. A fizetési határidő elmulasztása esetén az utánküldés a
díjjal rendezett időszak utolsó napjának leteltével automatikusan megszűnik.
A határozott időtartamra kötött szerződések esetében az átalánydíjat előre kell megfizetni.
Eseti díj fizetendő az átalánydíjon felül az alábbi küldemények utánküldéséért:
- utánvéttel, értékbiztosítással feladott levélpostai küldemények,
- belföldi postautalvány, Belföldi utánvételi lap,
- belföldi és nemzetközi postacsomag,
- Európa+ csomag,
- garantált kézbesítési idejű csomagszolgáltatások (MPL Üzleti csomag és MPL Netcsomag kivételével).
A több címről egy címre (postafiók bérleti címre) kért utánküldés esetén címenként kell megfizetni az
utánküldési átalánydíjat.
Az utánküldési szerződés megszűnését követően az előző címre érkezett küldemények kézbesítését a
Posta az általános szabályok szerint végzi.

