Numer SAP Klienta
..............................

Akceptacja przesyłania faktur elektronicznych
Wystawca faktur:
Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Ul. Annopol 20
03-236 Warszawa
NIP: 524-21-06-963
E-mail: e-faktura.poland@cchellenic.com
Odbiorca faktur:
Nazwa firmy ………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisania zgody .....................................................................
Telefon .............................................................
Ulica ............................................................................
Miejscowość ..................................................................

NIP: ..................................................................
Adres mailowy: ……........................................................
na który będą przesyłane e-faktury

Zasady przesyłania faktur i/lub korekt oraz duplikatów do tych faktur w formie elektronicznej:
1. Dokument w formie elektronicznej posiada taką samą wartość prawną, co dokument w formie
papierowej, zgodnie z art.106a-106n Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
(t.jedn. DzU z 2017 r, poz 1221, ze zm).
2. Niniejsza Akceptacja wyrażona jest przez osobę do tego upoważnioną.
3. Wystawca faktur działając zgodnie z przepisami prawa zapewnia autentyczność pochodzenia,
integralność i czytelność treści faktur.
4. Wystawca faktur przesyła faktury i/lub korekty do tych faktur elektroniczne w formacie pliku PDF, tym
samym zaprzestając wysyłki dokumentów w formie tradycyjnej (papierowej).
5. Odbiorca faktur i/lub korekt zobowiązany jest do posiadania dostępu do rozwiązań technicznych
umożliwiających otwarcie faktury przesłanej przez Wystawcę drogą elektroniczną oraz weryfikację
podpisu elektronicznego dołączonego do faktury.
6. Do otwarcia przesłanego pliku faktury PDF może posłużyć bezpłatne oprogramowanie „Adobe Reader”,
które Odbiorca faktury może pobrać i zainstalować we własnym zakresie, korzystając ze strony
http://get.adobe.com/reader/. Oprogramowanie to musi być aktualizowane.
7. Faktury i/lub korekty elektroniczne przesyłane są na adres mailowy Odbiorcy faktur, wskazany w
niniejszej Akceptacji (nagłówek dokumentu).
8. Faktury i/lub korekty elektroniczne będą wysyłane przez Wystawcę z adresu mailowego EDIServer@cchellenic.com.
9. Chwilą doręczenia faktury i/lub korekty elektronicznej jest chwila wysłania wiadomości mailowej z
załączoną fakturą PDF przez Wystawcę faktury.

10. Odbiorca faktury i/lub korekty zobowiązany jest do potwierdzenia jej otrzymania poprzez wykorzystanie
załączonego w treści wiadomości mailowej linka.
11. Odbiorca faktury i/lub korekty zobowiązany jest do przechowywania przesłanych przez Wystawcę
dokumentów zgodnie z przepisami prawa.
12. W celu odwołania wyrażonej Akceptacji, Odbiorca faktur i/lub korekt zobowiązany jest do przesłania
odwołania Akceptacji do Wystawcy faktur w formie pisemnej na adres Wystawcy z dopiskiem „Dział
Fakturowania” lub elektronicznej na adres e-faktura.poland@cchellenic.com.
13. Skuteczność zmiany adresu e-mail, na który przesyłane będą faktury wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
14. Wystawca faktur nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Odbiorcy faktur oraz za ich
skutki, w tym między innymi za:
• podanie przez Odbiorcę faktur błędnego adresu e-mail,
• brak powiadomienia o zmianie adresu e-mail,
• nieprawidłowe przechowywanie przesyłanych faktur elektronicznych.
15. Podane dane będą przetwarzane przez Wystawcę faktur w celu przesyłania faktur i/lub korekt w formie
elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wyrażenia Akceptacji przesyłania
faktur elektronicznych. Odbiorcy faktur przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo ich
weryfikacji.
16. Przesyłanie faktur i/lub korekt elektronicznych następuje od dnia ............... .

Akceptacja:
Działając w imieniu Odbiorcy faktur, wyrażam Akceptację na przesyłanie faktur i/lub korekt w formie
elektronicznej przez Wystawcę faktur. Akceptuję jednocześnie powyżej zamieszczone Zasady przesyłania
faktur i/lub korekt elektronicznych.

Miejscowość i data

…………………………………….

Czytelny podpis osoby upoważnionej po stronie
Odbiorcy faktur oraz pieczątka firmy

………………………………………………………..

Załącznik techniczny nr 1 – Jak potwierdzić otrzymanie faktury korygującej.

Zwracamy się z prośbą o wykorzystanie elektronicznego potwierdzenia otrzymanych korekt poprzez załączony w
treści maila link. Wystarczy kliknąć dwa razy na zamieszczony link a mail zwrotny z potwierdzeniem otrzymania
korekty stworzy się automatycznie.
Poprzez elektroniczne potwierdzenie korekty nie ma potrzeby drukowania, podpisywania i przesyłania pocztą
otrzymanych przez Państwa korekt.

