AKCEPTACJA WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ PRZEZ UNIMOT S.A.

Akceptuję wystawianie i przesyłanie przez UNIMOT S.A. faktur, duplikatów faktur oraz korekt faktur
w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n. Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221).
Oświadczenia Klienta:
1. Niniejszy formularz stanowi akceptację na wystawianie i przesyłanie przez UNIMOT S.A. faktur
w formie elektronicznej w rozumieniu Ustawy oraz akceptację zasad wystawiania i przesyłania
faktur w formie elektronicznej opisanych w niniejszym dokumencie.
2. Potwierdzam, że momentem otrzymania przez nas faktury wystawionej przez UNIMOT S.A. w
formie elektronicznej będzie moment pobrania faktury ze wskazanego przez nas serwera
pocztowego bądź otrzymanie jej w formie załącznika PDF, w zależności od wybranej opcji.
3. Oświadczam, że potwierdzeniem otrzymania przez nas korekty do faktur wystawianych przez
UNIMOT S.A. w formie elektronicznej będzie moment pobrania faktury ze wskazanego przez nas
serwera pocztowego.
4. Przyjmuję do wiadomości, że otrzymanie faktur, duplikatów faktur oraz korekt faktur zgodnie z
przepisami Rozporządzenia jest równoznaczne i zastępuje przesyłanie tych dokumentów w formie
papierowej.
5. Niniejszym wybieram (prosimy o zaznaczenie wybranych opcji uzyskiwania faktur w formie
elektronicznej poprzez zaznaczenie krzyżykiem):
Pobieranie e-faktur za pośrednictwem platformy internetowej
Pobieranie e-faktury poprzez kliknięcie linka
Otrzymanie e-faktury w formie załącznika pdf, przy czym faktury korygujące w tym
wariancie są przesyłane zawsze za pośrednictwem linka (po kliknięciu rozpoczyna się
automatyczne pobieranie dokumentu)
Poniżej wskazuję adresy e-mail, jako właściwe dla otrzymywania korespondencji związanej z
dokumentami i fakturami w formie elektronicznej:

Adres e-mail:
1. ………………………………………………………………..…….………………………………….
2. ……………………………………………………………………………..…………….…………….

Dane Odbiorcy:
Nazwa firmy: …………………………………………………………………...…………….………….
Adres: …………………………………………………………….…………………………....................
NIP: ……………………………………………………………………………...….................................

Osoba kontaktowa:
1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………..………………...............
Nr telefonu: ……………………………………………………………....................................................
2. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………..………...............
Nr telefonu: ……………………………………………………………....................................................
Jednocześnie potwierdzam, że podane adresy e-mail są aktualne i są adresami, na które będzie
kierowane powiadomienie o udostępnieniu faktury. W przypadku zmiany wyżej wymienionych
adresów e-mail, zobowiązuję się do powiadomienia UNIMOT S.A. elektronicznie na adres email:
avia.bitumen@unimot.pl.
Niniejsza akceptacja może zostać cofnięta. Wówczas wystawca faktury traci prawo do wystawiania i
przesyłania faktur w formie elektronicznej, od następnego dnia po otrzymaniu zawiadomienia.

..…………….……..……………...
Pieczęć i czytelny podpis
Odbiorcy

