VODAK Humpolec, s.r.o.
Pražská 544, 396 01 Humpolec
www.vodakhu.cz, sekretariat@vodakhu.cz
tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307
IČ: 49050541 DIČ: CZ49050541
Zápis v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 3223 dne 18. srpna 1993.

SOUHLAS S ELEKTRONICKÝM ZASÍLÁNÍM FAKTUR
Vážení odběratelé,
Dovolujeme si Vás požádat o udělení souhlasu se zasíláním daňových dokladů
elektronickou cestou na Vámi určenou elektronickou adresu. Elektronicky zaslané faktury
splňují veškeré náležitosti podle platných právních předpisů České republiky. Vyplněním a
odesláním tohoto formuláře vyjádříte souhlas se zasíláním daňových dokladů elektronickou
cestou. Zároveň již nebudete dostávat tištěné daňové doklady. V případě změny e-mailové adresy
je nás třeba neprodleně informovat o této skutečnosti.
Děkujeme a jsme s pozdravem.

Za VODAK Humpolec, s.r.o.
Ing. Květuše Kučírková - ředitelka společnosti

………………………………………………………………………………………………………………….
SOUHLAS S ELEKTRONICKÝM ZASÍLÁNÍM FAKTUR
Zde uveďte údaje o Vaší organizaci:
Název organizace

IČO

Kontaktní osoba pro fakturaci

E-mail pro zasílání daňových
dokladů
Mobilní telefon pro zasílání sms
zpráv
Souhlasíme se zasíláním daňových dokladů od společnosti VODAK Humpolec, s.r.o.
v elektronické podobě.

V _____________________ dne__________

________________________________
Razítko a podpis oprávněné osoby

Potvrzený souhlas, prosím, zašlete poštou na naši adresu (uvedenou v záhlaví), nebo na e-mail
sekretariat@vodakhu.cz

VODAK Humpolec, s.r.o.
Pražská 544, 396 01 Humpolec
www.vodakhu.cz, sekretariat@vodakhu.cz
tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307
IČ: 49050541 DIČ: CZ49050541
Zápis v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých
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SOUHLAS S ELEKTRONICKÝM ZASÍLÁNÍM FAKTUR - fyzické osoby, obyvatelstvo
Souhlasím se zasíláním faktur za dodané služby dle uzavřené smlouvy o dodávce vody a
odvádění odpadních vod (nebo za ostatní poskytované služby) v elektronické podobě
prostřednictvím e-mailové komunikace na uvedený kontaktní e-mail. V případě změny e-mailové
adresy je nás třeba neprodleně informovat o této skutečnosti.

Zároveň souhlasím s tím, že v tomto případě není dodavatel povinen zasílat odběrateli faktury i
v písemné podobě.
Odběratel:
______________________________________________________________________________
Bydliště:
______________________________________________________________________________
Za odběrné místo (místa):
______________________________________________________________________________
Kontaktní e-mail:
______________________________________________________________________________
Mobilní telefon pro zasílání sms zpráv:
______________________________________________________________________________

Tento souhlas se dnem podpisu stává nedílnou součástí veškerých smluvních vztahů uzavřených
mezi společností VODAK Humpolec, s.r.o. a odběratelem.

Datum a místo:
______________________________________________________________________________
Podpis:
______________________________________________________________________________

