
 

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 

ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław,  tel. (+48) 71 32-38-111,  fax (+48) 71 32-93-521 
Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000001010 
Kapitał zakładowy: 74 500 000 zł, Kapitał wpłacony: 74 500 000 zł, NIP: 896-000-00-32, REGON: 931020068 

e-mail: kogeneracja@kogeneracja.com.pl  
http://www.kogeneracja.com.pl 

Dane  Nabywcy:     …………………………………………………………………… 

Firma/ Imię i nazwisko:   …………………………………………………………………… 

Adres siedziby/ zamieszkania  …………………………………………………………………… 

NIP:    …………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko osoby kontaktowej …………………………………………………………………… 

nr tel. osoby kontaktowej  …………………………………………………………………… 
   

     

Dane Sprzedawcy 

Firma/ Imię i nazwisko:  Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S. A.  

Adres siedziby/ zamieszkania  ul. Łowiecka 24 

    50-220 Wrocław 

NIP:    896-00-00-032 

 

Adres korespondencyjny: j.w.                     

 

 

Dotyczy: Zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej  

  

Oświadczam, że zgodnie z  art. 106 n ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 

Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm. wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Zespół 

Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. faktur VAT, faktur korygujących VAT oraz ich duplikatów, 

dotyczących dostaw lub usług na ………………………………………………… z siedzibą ………................. 

w formie elektronicznej.     (nazwa nabywcy)                       (miasto) 

Adresy  poczty e-mail, służące do przesyłania faktur: 

Adres e-mail Sprzedawcy/wystawcy faktur:  efaktura@kogeneracja.com.pl 
 
Adres e-mail  Nabywcy/odbiorcy faktur: ………………………………………………………………… 

      (adres e-mail kontrahenta) 

Sprzedawca rozpocznie wysyłanie e-faktur w ciągu dwóch dni roboczych od dnia wpływu zgody na adres:  

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S. A. 

Biuro Obsługi Klienta 

ul. Łowiecka 24,  50-220 Wrocław . 

mailto:efaktura@kogeneracja.com.pl
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Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że: 

1) Zmiana adresu e-mail przeznaczonego do otrzymywania faktur elektronicznych wystawianych przez 

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wymaga powiadomienia Kogeneracji S.A., 

w formie pisemnej na adres: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. Biuro Obsługi 

Klienta, ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław. 

2) Zmiana adresu e-mail nastąpi od drugiego dnia roboczego po dniu, w którym Kogeneracja S.A., 

otrzyma stosowne zawiadomienie. 

3) W przypadku nie otrzymania powiadomienia o zmianie adresu e-mail, Kogeneracja S.A. nie ponosi 

odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie wystawionej faktury. 

4) Potwierdzanie odbioru faktur korygujących zmniejszających, wymagane obowiązującymi przepisami 

w zakresie VAT, następuje wyłącznie poprzez odpowiedź na wiadomość e-mail, zawierającą fakturę 

korygującą, bez zmiany jej oryginalnego tematu. 

5)  Niniejsza zgoda nie wyłącza prawa Kogeneracji S.A. do wystawiania i przesyłania faktur w formie 

papierowej. 

6) Niniejsza zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej może zostać w każdym momencie 

cofnięta. W przypadku cofnięcia zgody kolejne faktury będą wystawiane przez Kogenerację S.A. 

w formie papierowej, poczynając od drugiego dnia roboczego po dniu, w którym Kogeneracja S.A. 

otrzyma odwołanie zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.  

7) Odwołanie zgody musi być przesłane w formie papierowej na adres: Zespół Elektrociepłowni 

Wrocławskich Kogeneracja S.A. Biuro Obsługi Klienta, ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław 

8) Strony zapewniają autentyczność pochodzenia i integralność treści oraz czytelność faktury. 

 

Akceptuję powyższe warunki,  

 

 

 

………………………………..………………….. 

 

Miejscowość, data, podpis i pieczątka osoby (osób) upoważnionych do działania w imieniu Nabywcy 

 

 
 

 

 


