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przeprowadzenia poste˛powania reklamacyjnego.

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

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

(data przyje˛cia)

PP S.A. nr 96

......................................................
(podpis pracownika i piecza˛tka placówki
przyjmuja˛cej reklamacje˛)

Wydz. Poligr. CI Wrocław 2012

POKWITOWANIE
otrzymania oryginału potwierdzenia nadania
przesyłki poleconej

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

(data przyje˛cia)

PP S.A. nr 96

......................................................
(podpis pracownika i piecza˛tka placówki
przyjmuja˛cej reklamacje˛)

Wydz. Poligr. CI Wrocław 2011

POKWITOWANIE
otrzymania oryginału potwierdzenia nadania
przesyłki poleconej

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

przesyłki listowej z za- Data nadania ......................................
deklarowana˛ wartościa˛
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