HEUTHES sp. z o.o.

Rejestr Przedsiębiorców KRS nr 0000184163

PL 02-785 Warszawa, ul. Koński Jar 8/30

WKZ: 130 000 PLN

NIP 852-040-54-92

e-mail: faktura@heuthes.pl

Wystawca faktur VAT: HEUTHES sp. z o. o.
ul. Koński Jar 8/30
02-785 Warszawa
NIP 852-040-54-92
Klient – Odbiorca faktur VAT:
Nazwa

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

Ulica i numer ..…………….……………………………...….……………………………………
Kod pocztowy ..…………….……
NIP

Miejscowość .…………….……………………………….

.………….………………………….

AKCEPTACJA FAKTUR ELEKTRONICZNYCH

Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur wystawianych przez HEUTHES sp. z o.o. w formie
elektronicznej na zasadach określonych w załączonym Regulaminie sposobu wystawiania i wysyłania faktur
elektronicznych (e-faktur) w HEUTHES sp. z o.o.
Adres poczty elektronicznej (e-mail) do przesyłania faktur elektronicznych:
...................................……..........................................................................................................

Niniejszą akceptację wysyłam pocztą elektroniczną na adres: faktura@heuthes.pl lub na adres korespondencyjny
firmy: HEUTHES sp. z o.o., ul. Metalowa 6, 70-744 Szczecin, z dopiskiem e-faktura.

….....................................…
Data

….....................................…….....................................…
Czytelny podpis osoby upoważnionej
do reprezentacji Odbiorcy faktur

Regulamin wystawiania i wysyłania faktur elektronicznych (e-faktur) w HEUTHES sp. z o.o.
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca
stroną umowy zawartej z HEUTHES Sp. z o.o.
2. E-faktura - faktura elektroniczna wystawiona, przekazana i odebrana w formie elektronicznej przez Klienta,
zgodnie z przepisami polskiego prawa.
3. Warunkiem otrzymywania faktur elektronicznych od HEUTHES z tytułu świadczonych usług lub zawartych
umów, jest złożenie przez Klienta firmy HEUTHES oświadczenia o wyrażeniu zgody – Akceptacji – na
przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
4. Akceptacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: faktura@heuthes.pl lub w formie pisemnej
na adres korespondencyjny: HEUTHES sp. z o.o., ul. Metalowa 6, 70-744 Szczecin, z dopiskiem e-faktura.
5. Za Akceptację przyjmuje się również wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych
zawartej w podpisanej umowie lub zamówieniu na usługi świadczone przez HEUTHES. Za ostateczną
akceptację stosowania faktur elektronicznych przyjmuje się uiszczenie należności objętych e-fakturą.
6. Powyższa Akceptacja oznacza rezygnację z otrzymywania faktur w formie papierowej. Wysyłanie oraz
przechowywanie faktur elektronicznych zastępuje wysyłanie i przechowywanie faktur papierowych.
7. Klient zobowiązuje się do przekazania do HEUTHES adresu poczty elektronicznej, na który to adres Klient
będzie otrzymywał faktury elektroniczne oraz do utrzymania tego adresu aktywnego w okresie trwania
umownym łączącej strony.
8. Aktywny adres poczty elektronicznej wraz z informacją, że jest to e-faktura znajdzie się na fakturze.
9. HEUTHES wysyła wiadomość pocztą elektroniczną z e-fakturą po jej wystawieniu z opcją potwierdzenia
odbioru, a Klient zobowiązuje się potwierdzić odbiór. Za moment doręczenia e-faktury uważa się moment
odebrania poczty elektronicznej z e-fakturą przez serwer pocztowy Klienta, potwierdzony przez ten serwer.
10. Wysyłane faktury elektroniczne są wystawiane w systemie informatycznym firmy HEUTHES w formacie
PDF/A z załącznikiem w standardzie EDI-XML-GS1 z pieczęcią cyfrową firmy HEUTHES. Pieczęć jest
certyfikowana przez CA HEUTHES. Klucz publiczny CA HEUTHES niezbędny do weryfikacji pieczęci cyfrowej
można pobrać ze strony www.isof.pl/ca. Faktury elektroniczne w takim formacie zapewniają autentyczność
pochodzenia, integralność treści oraz czytelność. Format PDF/A zapewnia łatwość odczytania na dowolnej
platformie w długim okresie czasu.
11. W pliku PDF/A znajduje się załącznik z fakturą w standardzie XML co pozwala na wczytanie e-faktury do
systemu ERP Klienta, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.
12. HEUTHES rozpoczyna wystawianie e-faktur nie później niż 30 dni od dnia następującego po dniu otrzymania
Akceptacji.
13. Rezygnacja z opcji otrzymywania e-faktur oznacza rozpoczęcie wysyłki faktur w formie papierowej.
Rezygnacja jest skuteczna w przypadku otrzymania jej przez HEUTHES na adres jak w p.4 niniejszego
Regulaminu.
14. W razie braku poczty elektronicznej z e-fakturą lub problemów technicznych z dostępem do faktury Klient
zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie HEUTHES (na adres jak w p.4 niniejszego
Regulaminu).
15. Klient zobowiązuje się do przekazania pocztą elektroniczną lub pisemną na adres jak w p.4 niniejszego
Regulaminu informacji o ewentualnej zmianie adresu e-mail, na który mają być przekazywane e-faktury.
HEUTHES zastrzega sobie, że wprowadzenie zmiany ze starego na nowy adres poczty elektronicznej Klienta
wdroży najpóźniej po 30 dniach od otrzymania takiej informacji.
16. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu poczty elektronicznej, wystawioną e-fakturę uważa się
za skutecznie dostarczoną na dotychczasowy adres (jeżeli została odebrana przez serwer pocztowy Klienta).
17. Cesja praw wynikająca z umów pomiędzy HEUTHES i Klientem, który korzysta z opcji e-faktura, powoduje
automatyczną aktywację akceptacji otrzymywanie faktur elektronicznych przez cesjonariusza.
18. W przypadku gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają firmie HEUTHES wystawienie i
wysłanie e-faktur, faktura zostanie wystawiona w formie papierowej i dostarczona drogą poczty tradycyjnej.
19. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2017 r.

Wojciech Grzybek
Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

