განცხადება გზავნილის გადამისამართებაზე
განმცხადებლის ვინაობა
Applicant’s name
ФИО заявителя
განმცხადებლის პირადი ნომერი
Applicant’s ID number
Личный номер заявителя

ფორმა 17

ტელ.ნომერი
Phone number
Номер телефона
ელ.ფოსტა
Email
Мейл

სერვისის მოთხოვნის თარიღი და დრო
Service request date and time
Время и дата запроса сервиса
გზავნილის კოდი, რომელზეც მოთხოვნილია სერვისი
Item identification number, on which the service is ordered
(ელ.კომერციის შემთხვევაში მიუთითეთ sms შეტყობინებით
მიღებული კოდი)
Код отправки по которой потребован сервис
(в случай отправки эл. коммерции укажите отправленный смс код)

სტანდარტული გადამისამართების მოთხოვნა

არასტანდარტული გადამისამართების მოთხოვნა

გზავნილის მდგომარეობა:
1.

უნაკლო

2. დაზიანებული

3. განსაბაჟებელი

მსურს ვისარგებლო გადამისამართების სერვისით / Change the name of the Addressee
Желаю воспользоваться сервисом переадресация
ვადასტურებ, რომ საფოსტო ორგანიზაციამ უარი განმიცხადა გადამისამართების სერვისზე
Подтверждаю,что почтовая организация отказала от сервиса переадресация
I confirm that post organization refused to provide redirection service
ადრესატის სახელის/გვარის, სახელწოდების ცვლილება
ადრესატის მისამართის ცვლილება
Change the name of the Addressee
Изменение Фамилии/Имени, названия адресата
ძველი სახ/გვარი, სახელწოდება/ The initial name of the
addressee/Старое имя и фамилия:

Change the Address of the Addressee
Изменение адреса
ძველი მისამართი/ტელ. ნომერი / The initial Address/Phone number of
the addressee/Старый адрес:

ახალი სახ/გვარი, სახელწოდება/ The new name of the
addressee/Новое имя и фамилия:

ახალი მისამართი/ტელ. ნომერი / The new Address/Phone number of the
addressee/Новый адрес/Номер телефона:

კომენტარი/Comment/ Комментарий
შენიშვნა: სერვისის საფასურის არასრულად გადახდის შემთხვევაში, სერვისი არ განხორციელდება, ხოლო ზედმეტად გადახდილი თანხა უკან დაბრუნებას არ
დაექვემდებარება. / Note: If the service fee is not paid completely, service will not be fulfilled. In case of overpaid fee, amount will not be returned/К сведению: при не
полной оплаты стоимости сервиса, сервис не будет осуществлен, а за переплату суммы, возвращение не предусмотрено.
ჩემთვის ცნობილია „საქართველოს ფოსტის“ გზავნილის გადამისამართების პირობები, ასევე აღნიშნული სერვისის ტარიფები და ვეთანხმები მას. / I’m informed
about the terms and conditions of the "Georgian Post", concerning the redirection service, as well as the tariffs of these services and agree with it/ Мне известны условия
«Почты Грузии» на счёт переадресации почтового отправления, также стоимость данных услуг и согласен/сна с ними.
ვადასტურებ, რომ არ მექნება პრეტენზია გზავნილის კონდიციის (დაზიანებული, წონის სხვაობა და სხვა) მიმართ.
I hereby confirm that I shall have no claim in connection with the items condition (any damage, weight difference, etc. )
Подтверждаю что не будет претензии по кондиции отправки (поврежденный, разница в весе и т.п.)

განმცხადებლის ხელმოწერა
Applicant’s signature
Подпись заявителя

________________________

