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Żyrardów dn. ……………… 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. 

ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów 

tel. 46 855 40 41; fax 46 855 32 80 

www.pgk.zyrardow.pl; e-mail: bok@pgk.zyrardow.pl 

Certyfikat jakości według wymagań ISO 9001:2001 

 

Szanowni Państwo w odpowiedzi na zgłaszane przez naszych Klientów potrzeby zapewniliśmy Państwu możliwość 

otrzymywania faktur za nasze usługi drogą elektroniczną, tzw. e-faktury oraz możliwość otrzymywania informacji w 

formie krótkich wiadomości tekstowych sms. W celu skorzystania z powyższych usług prosimy o wypełnienie, 

podpisanie i odesłanie poniższego oświadczenia. Oświadczenie można doręczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta 

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, w środy  do godz. 18.00; przesłać listem tradycyjnym, faksem na nr 

46 855 32 80 lub skan e-mailem na adres: bok@pgk.zyrardow.pl. Zachęcamy do skorzystania z nowych rozwiązań, 

które dla Państwa przygotowaliśmy. 

 

Imię i nazwisko  

Adres  

Telefon kontaktowy  

 

OŚWIADCZENIE 

Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej  

oraz otrzymywania krótki wiadomości tekstowych SMS 

 

Działając na podstawie Art. 106n ust.1 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz.U.2011.177.1054 z dnia 2011.08.26), oświadczam, że wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w 

formie elektronicznej przez PGK „Żyrardów” sp. z o.o. 

 

Z dniem podpisania niniejszego dokumentu: 

1. Akceptuję faktury otrzymywane w formie elektronicznej. E-faktury będę przyjmował/-a na adres e-mail 

(prosimy podać e-mail, na który będziemy wysyłać do Państwa e-faktury): 

 
2. Duplikaty faktur do faktur wystawionych i przesłanych w formie elektronicznej, będą przyjmowane w formie 

elektronicznej. 

3. Korekty faktur do faktur wystawionych i przesłanych w formie elektronicznej, będą przyjmowane w formie 

elektronicznej. 

4. W przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią wystawienie i przesłanie dokumentu, w 

którym mowa w pkt. 2 lub 3 niniejszego dokumentu, w formie elektronicznej (w szczególności cofnięcia 

niniejszej akceptacji) wówczas dokument ten powinien być przesłany w formie papierowej. 

5. Niniejsza akceptacja może zostać cofnięta w formie pisemnej. Wówczas wystawca faktury traci prawo 

wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej od następnego dnia po otrzymaniu zawiadomienia o 

cofnięciu akceptacji. 

6. W razie zmiany adresu email zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie. 

7. Akceptuję otrzymywanie krótkich wiadomości tekstowych SMS na poniższy numer telefonu komórkowego: 

 
…………………………………. 
data podpisania oświadczenia 

…………………………………. 
czytelny podpis Klienta 

(pieczęć w przypadku Klienta biznesowego  
lub instytucjonalnego) 
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