Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry

v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona . 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov ( alej len Súhlas)
Odberate
zástupca - meno*
adresa - bydlisko / sídlo
telefón / mobil
kontaktný e-mail
I O*
DI / I DPH *
E-mailová adresa
na zasielanie
elektronických faktúr
Odberate týmto súhlasí s podmienkami zasielania elektronických faktúr Mimicar s.r.o.

Dátum:

Podpis / pe iatka:

Podmienky zasielania elektronických faktúr.
1. Odberate týmto v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona . 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
ude uje spolo nosti Mimicar s.r.o. I O 44854579 ( alej len Mimicar s.r.o.) súhlas na to, aby mu za
dodané služby alebo tovar vystavovala faktúru v elektronickej forme ( alej len elektronická faktúra).
2. Elektronická faktúra je v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona o dani z pridanej hodnoty da ovým
dokladom.
3. Vierohodnos pôvodu a neporušenos obsahu faktúr vyhotovených Mimicar s.r.o. v elektronickej
forme je zaru ená elektronickým podpisom pod a zákona . 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise.
4. Mimicar s.r.o. sa zaväzuje elektronickú faktúru doru ova odberate ovi prostredníctvom elektronickej
pošty, a to na jeho e-mailovú adresu, ktorú poskytol spolo nosti Mimicar s.r.o. a ktorá je uvedená v
Súhlase ( alej len e-mailová adresa).
5. Odberate je povinný neodkladne informova spolo nos Mimicar s.r.o. o akýchko vek zmenách, ktoré
by mohli ma vplyv na doru ovanie elektronických faktúr pod a týchto podmienok, najmä o zmene emailovej adresy.
6. Odvola tento Súhlas môže odberate písomným oznámením, doru eným spolo nosti Mimicar s.r.o..
7. Odberate vyhlasuje, že má výlu ný prístup k e-mailovej adrese uvedenej v Súhlase. Spolo nos
Mimicar s.r.o. nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku úniku údajov z poštovej schránky
priradenej k e-mailovej adrese odberate a alebo v dôsledku úniku údajov z internetovej aplikácie
odberate a.
8. Mimicar s.r.o. nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje v prípade, že poškodenie
alebo neúplnos údajov boli spôsobené poruchou na komunika nej trase pri doru ovaní elektronickej
faktúry prostredníctvom siete internet. Mimicar s.r.o. nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu
nekvalitného pripojenia odberate a do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunika nej
trase k odberate ovi alebo v dôsledku akejko vek inej nemožnosti odberate a nadviaza príslušné
spojenie alebo prístup k internetu.
9. V prípade nedoru enia elektronickej faktúry sa odberate zaväzuje bez zbyto ného odkladu
informova spolo nos Mimicar s.r.o. o tejto skuto nosti prostredníctvom správy zaslanej na emailovú adresu mimicar@mimicar.sk alebo gps@gpsportal.sk. V prípade nesplnenia tejto
oznamovacej povinnosti odberate a, nie je spolo nos Mimicar s.r.o. povinná preukazova odoslanie
takejto faktúry a táto sa považuje za doru enú.
10. Tieto podmienky sú prílohou Súhlasu a tvoria jeho neoddelite nú sú as .
*Vypl te v prípade udelenia súhlasu organizáciou.

