ZNACZEK PERSONALIZOWANY
Definicja usługi
Usługa polega na nadrukowaniu (na koszt klienta) na przywieszce znaczka pocztowego projektu
zaproponowanego przez klienta (zdjęcie, rysunek, tekst bądź inne treści np. logotyp, znak towarowy).
Znaczek pocztowy z przywieszką nadrukowaną wg projektu klienta staje się jego własnością i może być przez
niego dowolnie wykorzystany, w tym do opłacenia usługi pocztowej.
Obecnie oferujemy 4 wzory znaczków pocztowych z pustopolem do personalizacji w arkuszach 8 i 20
znaczkowych.
(Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego Nr Rp-9206 „Znaczek personalizowany” udzielone przez Urząd Patentowy na rzecz „Poczta
Polska” Spółka Akcyjna).

Cena usługi
Na cenę usługi składa się:
1) cena nominalna jednego znaczka pocztowego przemnożona przez liczbę znaczków w arkuszu,
2) cena usługi nadruku projektu graficznego na przywieszce znaczka pocztowego,
3) podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT.
wzór 1

Miejsce na
Twoją
reklamę

Róże w hafcie polskim - 2005
(nominał 1,30)

Cena 66 zł

20 znaczków + 20 przywieszek

wzór 2

Miejsce na
Twoją
reklamę

Róże w hafcie polskim - 2005
(nominał 2,20)

cena 88 zł

20 znaczków + 20 przywieszek

wzór 3
Kocham Cię - 2006
(nominał 1,30)
Miejsce na
Twoją
reklamę

8 znaczków + 8 przywieszek

cena 47 zł

wzór 4

Kocham Cię - 2007
nominał 1,35)

Miejsce na
Twoją
reklamę

cena 48 zł

8 znaczków + 8 przywieszek

wzór 5
Znaczek personalizowany - 2010
(nominał 1,75)

8 znaczków + 8 przywieszek
cena 50 zł

Formy opłaty za usługę
Opłata za usługę wnoszona jest z góry w polskich złotych:
1) poprzez polecenie przelewu na rachunek bankowy wskazany w zamówieniu
(Poczta Polska S.A., Bank Pocztowy S.A. 44 1320 0019 0099 0271 2000 0013)
2) gotówkowo w placówce pocztowej,
3) przekazem pocztowym wysłanym na adres:
Poczta Polska S.A. Sekcja Obsługi Zamówień w Lublinie, ul. Moritza 2, 20-900 Lublin
(w przypadku zamówień na usługę nadruku znaczka personalizowanego składanych do Sekcji Obsługi
Zamówień).

Zamawianie usługi
- w placówkach pocztowych,
- wysyłkowo do Sekcji Obsługi Zamówień w Lublinie, ul. Moritza 2, 20-900 Lublin,
- za pośrednictwem strony internetowej www.filatelistyka.poczta-polska.pl .
Formularz zamówienia dostępny jest:
- w placówkach pocztowych,
- na stronie: www.filatelistyka.poczta-polska.pl .

Termin realizacji zamówienia
Zamówienia na usługę realizowane są w terminie 10 dni roboczych od dnia następującego po dniu uzyskania
potwierdzenia wpłaty i przyjęcia do realizacji projektu nadruku spełniającego wymogi formalne i prawne
określone w Regulaminie usługi.

Formy dostawy
Nadrukowane znaczki personalizowane wysyłane są na koszt Poczty Polskiej S.A. na adres wskazany przez
klienta przesyłkami Poczty Polskiej S.A. Przesyłki są wydawane w placówce pocztowej, po
uprzednim doręczeniu adresatowi zawiadomienia o nadejściu przesyłki pocztowej.

Korzyści/zalety usługi
•

Prosty i łatwy sposób na „własny” znaczek

•

Możliwość personalizacji nadawanych przesyłek pocztowych

•

Nadrukowany znaczek personalizowany to unikalny prezent dla bliskiej osoby

•

Znaczek personalizowany to doskonała i oryginalna forma reklamy własnej marki, oferowanych
produktów i usług

•

Szeroki dostęp do usługi – sieć placówek pocztowych, Internet

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
- pod numerem telefonu 081 728 54 18 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16)
- na adres e-mail personalizacja@poczta-polska.pl

