
D.M.P. STEEL s.r.o.,  Račianska 69,  831 02  Bratislava

IČO: 35758716    DIČ: 2020231356   IČ DPH: SK2020231356
Zápis: OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 18371/B

SÚHLAS SO ZASIELANÍM ELEKTRONICKEJ FAKTÚRY
v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Súhlas“)

Objednávateľ :

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zodpovedná osoba:
Telefón:
Hlavný e-mail 
pre zasielanie elektronických faktúr:
Doplnkový e-mail 
pre zasielanie elektronických faktúr:           

Objednávateľ podpisom tohto Súhlasu potvrdzuje, že v súlade s ustanovením §71 ods.1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) súhlasí so zasielaním elektronických
faktúr spoločnosťou D.M.P. STEEL s.r.o. a súčasne potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami ich zasielania. Originál súhlasu
o zasielaní elektronických faktúr je Objednávateľ povinný zaslať poštou na adresu spoločnosti D.M.P. STEEL s.r.o.

Podmienky zasielania elektronických faktúr :
1. Elektronická faktúra je v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH daňovým dokladom.
2. Spoločnosť D.M.P. STEEL s.r.o. sa zaväzuje elektronickú faktúru vo formáte PDF doručovať na vyššie uvedený hlavný kontaktný
e-mail pre zasielanie elektronických faktúr, tiež aj na doplnkový kontaktný e-mail, ak ho Objednávateľ v tomto súhlase uviedol. 
3.  Objednávateľ  berie na vedomie,  že v prípade zasielania elektronických faktúr,  mu nebudú zároveň doručované faktúry v
papierovej podobe prostredníctvom pošty.
4. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú dňom odoslania zo spoločnosti D.M.P. STEEL.
5. V prípade nedoručenia elektronickej faktúry za dodaný tovar je Objednávateľ povinný o tom bezodkladne informovať D.M.P.
STEEL s.r.o. a to prostredníctvom e-mailu na adresu:  fakturacia@dmpsteel.sk .
6.  V  prípade  nesplnenia  oznamovacej  povinnosti  podľa  predchádzajúcej  vety  sa  elektronická  faktúra  považuje  za  riadne
doručenú a spoločnosť D.M.P. STEEL s.r.o. nie je povinná jej odoslanie preukazovať.
7.  Objednávateľ  sa  zároveň zaväzuje  informovať  spoločnosť  D.M.P.  STEEL s.r.o.  o akýchkoľvek zmenách,  majúcich vplyv na
zasielanie elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktného e-mailu pre zasielanie elektronických faktúr.
8.  Objednávateľ potvrdzuje,  že má výlučný prístup ku kontaktnému e-mailu pre zasielanie elektronických faktúr,  spoločnosť
D.M.P. STEEL s.r.o. nezodpovedá za akýkoľvek únik informácií z e-mailu Objednávateľa.
9.  D.M.P.  STEEL  s.r.o.  nezodpovedá  za  poškodenie  alebo  neúplnosť  údajov  spôsobené  poruchou  počas  doručovania
prostredníctvom siete internet a nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia Objednávateľa do siete
internet, alebo vzniknuté z dôvodu akejkoľvek nemožnosti Objednávateľa pripojiť sa (získať prístup) do siete internet.
10.  Objednávateľ  je  oprávnený  odvolať  tento  súhlas  písomným  oznámením  doručeným  spoločnosti  D.M.P.  STEEL  s.r.o.
Odvolanie je účinné dňom doručenia na adresu: D.M.P. STEEL s.r.o., Račianska 69, 831 02 Bratislava.

Zodpovedná osoba svojím podpisom potvrdzuje, že je v tejto veci oprávnená v mene Objednávateľa konať a súhlasí s
vyššie uvedeným.

Miesto a dátum: Pečiatka a podpis :

verzia:  02-2018


