Same zalety e-Faktury
Sprawdź, jakie korzyści może Ci przynieść bezpłatna usługa e-Faktury

WIELE KORZYŚCI
•
•
•
•
•

dostęp do wszystkich zebranych faktur z dowolnego miejsca z dostępem do internetu
szybki dostęp do informacji o wysokości rachunku za usługi
możliwość uregulowania należności za faktury bezpośrednio przez system BlueCash
stały termin otrzymywania faktur (do 15. każdego miesiąca)
możliwość monitorowania salda konta bez potrzeby kontaktu z infolinią
bądź lokalnym Biurem Obsługi Klienta
• dostęp do szczegółowego rachunku telefonicznego (billing)

BEZPIECZEŃSTWO
• bezpieczeństwo przekazywanych dokumentów
• nie musisz się już więcej przejmować możliwością
zagubienia papierowej faktury

BĄDŹ EKO
• przyczyń się do ochrony środowiska, ograniczając
ilość zużywanego na faktury papieru

WYPEŁNIJ FORMULARZ NA DRUGIEJ STRONIE,
ABY OTRZYMYWAĆ E-FAKTURĘ
Podpisana cyfrowo faktura elektroniczna jest prawnie uznaną formą rozliczenia, a jej wysłanie drogą elektroniczną
zastępuje przesłanie listem faktury papierowej. To najwygodniejszy sposób otrzymywania rachunków.
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ZGODA NA WYSTAWIANIE ELEKTRONICZNEJ FAKTURY PRZEZ VECTRA S.A.
miejscowość

data

Dostawca Usług: VECTRA S.A. z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 253, kod 81-525, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ miasta Gdańsk, VIII Wydział Gospodarczy
– Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000089460, kapitał zakładowy/wpłacony 331.682.590,00 zł.

ABONENT:
Imię i nazwisko/nazwa firmy
Nr PESEL/NIP
Numer ewidencyjny
Adres zamieszkania:
ulica

nr budynku

kod pocztowy

nr lokalu

miasto

telefon

telefon komórkowy, e-mail

1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z zasadami korzystania z elektronicznej faktury, udostępnionymi na stronie www.vectra.pl
2. Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną faktur (e-Faktur) do Strefy Klienta za usługi świadczone przez
Dostawcę Usług, na podstawie zawartej Umowy o świadczenie usług. Informacja o wystawieniu elektronicznej faktury będzie
każdorazowo przesyłana przez Dostawcę Usług na adres e-mail wskazany w niniejszym druku zgody. Wskazanie adresu e-mail jest
niezbędne dla realizacji Usługi.
3. W przypadku podania: telefonu kontaktowego, komórkowego telefonu kontaktowego, adresu e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych w celu realizacji Umowy, a w szczególności do celu:
• ustalenia terminu aktywacji Usług;
• potwierdzenia dokonania zmian warunków Umowy i/lub poszczególnych Usług;
• informowania o płatnościach;
• informowania o statusach zgłoszonych spraw.
4.

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody na przetwarzanie swoich danych, w tym poprzez użycie automatycznych

systemów wywołujących, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w celach marketingowych, promocyjnych,
reklamy produktów i Usług przez Dostawcę Usług, w tym również na otrzymywanie od Dostawcy Usług informacji handlowych
drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204
z późn zm.)
5.

Wyrażam wolę

Nie wyrażam woli na dostarczanie przez Dostawcę Usług: treści każdej proponowanej zmiany

Warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie oraz Regulaminach Szczegółowych, potwierdzenia złożenia oświadczenia
o zmianie Warunków Umowy dokonanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz jego zakresu i terminu
wprowadzenia zmian, treści każdej proponowanej zmiany Cennika oraz zmiany danych Dostawcy Usług na adres e-mail.
6. Oświadczam, że swoje dane osobowe, zawarte w niniejszym dokumencie, podaję dobrowolnie i że zostałem zapoznany przez
Administratora Danych (Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 253) o przysługującym mi prawie wglądu w moje dane,
prawie ich poprawiania oraz wyrażania sprzeciwu co do ich przetwarzania w celach marketingowych.

Czytelny podpis Abonenta

801 0801 80
58 742 65 00
(z tel. komórkowych)
(opłaty wg stawek operatorów)

www.vectra.pl
OB08 1.1

