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! PÍotože jste nebyl při dodávaní zásilky

(písemnosti) odesílatele zastižen a protože

zásilku (pÍsemnost) odesílatele nebylo

možné odeyzdat ani osobě, herá by byIa

oprávněna ji příjmout, byla zásilka

(písemnost) odesílatele uložena

Uloženou zásilku (písemnost) si můžete

vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode

dnq kdy byla uložena. Vezměte si sebou

občanský průkaz nebo jiný doklad

totožnosti.


