REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTURY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (e-faktura)
Usługę e-faktury świadczy IT Partners Telco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr
0000239000, NIP: 5262879935, REGON: 1402190684, kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 złotych, zwaną
dalej IT Partners Telco.
Z usługi przesyłania faktury w formie elektronicznej mogą korzystać Abonenci, którzy są stroną jednej z
następujących umów: umowy o świadczenie usługi telewizji cyfrowej, umowy świadczenia usług
telekomunikacyjnych w sieci, których stroną jest IT Partners Telco (dalej: „umowa”), przewidujących
wystawianie faktur za usługi telekomunikacyjne.
§ 1. Usługa e-faktury. Przesyłanie faktury na adres e-mail Abonenta.
1. IT Partners Telco udostępnia do wglądu i/lub pobrania fakturę Abonentowi korzystającemu z
Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (EBOK) zamieszczonego w serwisie www.navu.pl
Faktury dostępne są w EBOK na koncie Abonenta, dla którego są one wystawiane.
2. Abonent, który korzysta z usługi e-faktury zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 powyżej, ma możliwość
aktywacji bezpłatnej usługi przesyłania faktury na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej w
formie załącznika PDF. Wiadomość jest wysyłana z adresu abonent@navu.pl w sposób automatyczny, co
oznacza, że korespondencja zwrotna nie będzie za jego pomocą obsługiwana.
3. Faktura w formie elektronicznej wysyłana na adres e-mail jest dokumentem elektronicznym o takiej samej
treści, jak ten, który IT Partners Telco udostępnia w serwisie EBOK. Faktury udostępniane w serwisie EBOK
oraz wysyłane na wskazany przez Abonenta adres e-mail w formacie PDF są fakturami w formie
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z
dnia (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
§ 2. Aktywacja usługi e-faktury. Rezygnacja z usługi e-faktury.
1. Aktywacja usługi przesyłania faktury na wskazany przez Abonenta adres e-mail zgodnie z § 1 ust. 2
niniejszego regulaminu oznacza rezygnację z przesyłania faktur w formie papierowej.
2. W celu aktywacji usługi przesyłania faktury na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej w
formie załącznika PDF Abonent powinien zaakceptować przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Akceptacja
następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej u konsultanta w Biurze Obsługi
Klienta lub w formie elektronicznej wysłanego na adres: bok@navu.pl. Abonent może wyrazić zgodę na
przesyłanie faktury drogą elektroniczną w momencie zawierania umowy, jak również w trakcie jej
obowiązywania.
3. Abonent może w każdym czasie wydać dyspozycję rezygnacji z usługi e-faktury, tj.
przesyłania/udostępniania Abonentowi faktur drogą elektroniczną, w wyniku czego będzie on otrzymywał
na wskazany przez niego adres faktury w postaci papierowej.
4. W celu zrezygnowania z usługi e-faktury lub zmodyfikowania jej zakresu, Abonent powinien złożyć w tym
zakresie stosowne oświadczenie wysyłając je na adres: bok@navu.pl lub składając je ustnie lub pisemnie u
konsultanta w Biurze Obsługi Klienta.
§ 3. Postanowienia końcowe.
1. Abonent ponosi odpowiedzialność za aktualność wskazanego IT Partners Telco adresu e-mail przez cały
okres korzystania z usługi e-faktury oraz za ryzyko dostarczenia wiadomości e-mail osobie trzeciej z powodu
podania IT Partners Telco nieprawidłowego adresu e-mail.
2. Zmiana adresu e-mail wykorzystywanego w usłudze e-faktury jest bezpłatna i możliwa w dowolnym
momencie okresu rozliczeniowego na podstawie wniosku skierowanego na adres bok@navu.pl lub ustnie
albo pisemnie do konsultanta w Biurze Obsługi Klienta.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia „Regulaminu
świadczenia usług drogą elektroniczną portalu NAVU” oraz postanowienia wiążącej/-ych Abonenta
umowy/umów zawartych z IT Partners Telco.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2015
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