
O�WIADCZENIE  

O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROG� ELEKTRONICZN�

Dane Klienta: 

Nazwa: …....................................................................................................................................................................................... 

Adres:  …....................................................................................................................................................................................... 

NIP: …......................................................................... (dotyczy osób prawnych oraz osób fizycznych prowadz�cych 

działalno�� gospodarcz�) 

PESEL: …..................................................................... ((dotyczy wył�cznie osób fizycznych nieprowadz�cych działalno�ci 

gospodarczej) 

Dostawca usługi: 

Nazwa: Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Adres: 78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/4  

e-mail: zec_walcz@pro.onet.pl

NIP: 765-14-58-778 

1. Działaj�c na podstawie art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221  

ze zm.) wyra�am zgod� na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez 

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu. 

2. Przyjmuj� do wiadomo�ci, �e przez wystawienie faktur VAT w formie elektronicznej rozumie� nale�y udost�pnienie 

faktury na wskazany przeze mnie, jako Odbiorc�, adres e-mail. 

3. Za dzie� dostarczenia uwa�a si� dzie� wysłania faktury w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez 

Odbiorc�. 

4. Przyjmuj� do wiadomo�ci, �e faktury b�d� przesyłane z nast�puj�cego adresu e- mail : zec_walcz@pro.onet.pl 

5. Zobowi�zuj� si� przyjmowa� faktury, o których mowa  w pkt. 1 niniejszego o�wiadczenia  

w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemo�liwi� przesłanie faktur drog�

elektroniczn�. 

6. Prosz� o przesyłanie faktur drog� elektroniczn� na podany poni�ej adres e-mail: 

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

7. W razie zmiany adresu e-mail zobowi�zuj� si� do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zakładu Energetyki 

Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu o nowym adresie. Faktury, przesłane na dotychczasowy adres e-mail  przed dniem 

poinformowania Spółki o jego zmianie, uwa�a si� za dor�czone. 

8. Przyjmuj� do wiadomo�ci, i� niniejsze o�wiadczenie mo�e zosta� wycofane, w nast�pstwie czego  wystawca faktur traci 

prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drog� elektroniczn�, pocz�wszy  

od pierwszego dnia miesi�ca  nast�puj�cego  po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji. 

9. Niniejsze o�wiadczenie nale�y  podpisa� i dostarczy� do Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu:  

− wysyłaj�c listem poleconym na adres Spółki: 78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/4 

− przesyłaj�c skan o�wiadczenia na adres e-mail: zec_walcz@pro.onet.pl 

− przesyłaj�c na nr fax: (67) 250 08 62 

− poprzez wizyt� osobist� w Biurze Obsługi Klienta Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu. 

10. W przypadku reprezentowania Odbiorcy przez osoby upowa�nione nale�y doł�czy� pełnomocnictwo  

do składania o�wiadcze� woli w imieniu Odbiorcy. 

Data ..........................................  Czytelny podpis Odbiorcy ........................................... 


