
 

 

 

 

 

SÚHLAS  SO  ZASIELANÍM  ELEKTORNICKEJ  FAKTÚRY 

v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov  

(ďalej len „Súhlas“) 

 

Obchodné meno:  

Sídlo:  

Zapísaná  

IČO:  
DIČ:  

IČ DPH:  

IBAN:  

BIC / SWIFT:  

Kontaktná osoba: 

Telef. kontakt: 

E-mailová adresa na zasielanie faktúr:  

(ďalej len „Zákazník“ / „Odosielateľ“) 

 

Odosielateľ svojím podpisom potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami zasielania elektronických faktúr. 

 

PODMIENKY ZASIELANIA ELEKTRONICKÝCH FAKTÚR: 

1. Odosielateľ v zmysle ustanovenia § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) udeľuje 

spoločnosti Express One Slovakia s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri 

Dunaji, IČO: 31 342 621, zap. v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 4376/B (ďalej 

len „Express One Slovakia s.r.o.“) súhlas na to, aby mu Express One Slovakia s.r.o. 

fakturovala za poskytnuté služby, na základe uzatvorenej Servisnej zmluvy, faktúrou 

vyhotovenou v elektronickej forme (ďalej len „elektronická faktúra“). 

2. Elektronická faktúra spĺňa všetky náležitosti faktúry v zmysle § 74 ods. 1 zákona o DPH. 

3. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry poslanej elektroniky je zabezpečená 

elektronickým podpisom. 

4. Express One Slovakia s.r.o.sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať na vyššie uvedenú 

kontaktnú e-mailovú adresu pre zasielanie elektronických faktúr. Express One Slovakia 

s.r.o. bude elektronickú faktúru zasielať ako dokument vo formáte PDF. Zmluvné strany 

sa dohodli, že doručenie elektronickej faktúry na e-mailovú adresu Zákazníka / 

Odosielateľa považujú za predloženie a doručenie vyúčtovania za poskytnuté služby.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za 

doručenú uplynutím troch (3) pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania 

elektronickej faktúry Zákazníkovi / Odosielateľovi prostredníctvom elektronickej pošty na 

kontaktnú e-mailovú adresu. Ak Zákazník / Odosielateľ neobdrží elektronickú faktúru 

v obvyklej dobe jej doručenia, je povinný nahlásiť túto skutočnosť bez zbytočného 

odkladu Express One Slovakia s.r.o.prostredníctvom e-mailovej adresy: 

claim@expressone.sk. V tomto prípade je Express One Slovakia s.r.o. povinný doručiť 

Zákazníkovi / Odosielateľovi faktúru v papierovej forme. Ak si Zákazník / Odosielateľ 

nesplní svoju oznamovaciu povinnosť, elektronická faktúra sa považuje za doručenú.   

6. Zákazník / Odosielateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Express One 

Slovakia s.r.o. o akýchkoľvek zmenách, majúcich vplyv na zasielanie elektronických 

faktúr, najmä zmenu kontaktnej e-mailovej adresy pre zasielanie elektronických faktúr. 

7. Zákazník / Odosielateľ potvrdzuje, že má výlučný prístup k nahlásenému kontaktnému e-

mailu pre zasielanie elektronických faktúr. Express One Slovakia s.r.o. nezodpovedá za 

akýkoľvek únik informácii z poštovej schránky priradenej k  e-mailovej adrese Zákazníka 

/ Odosielateľa. Zákazník / Odosielateľ vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že údaje 

jemu sprístupnené v elektronickej faktúre doručenej na jeho e-mailovú adresu sú 
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predmetom obchodného tajomstva, a Zákazník / Odosielateľ je povinný toto obchodné 

tajomstvo zachovávať. 

8. Express One Slovakia s.r.o. nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov, kde 

poškodenie alebo neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri 

použití internetu. Express One Slovakia s.r.o. nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu 

nekvalitného pripojenia Zákazníka / Odosielateľa do siete internet, alebo vzniknuté 

z dôvodu akejkoľvek nemožnosti Zákazníka / Odosielateľa naviazať príslušné spojenie 

alebo prístup k internetu. 

9. Zákazník / Odosielateľ je oprávnený odvolať tento súhlas písomným oznámením 

doručeným Express One Slovakia s.r.o.. Odvolanie je účinné uplynutím kalendárneho 

štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, v ktorom bolo odvolanie súhlasu 

doručené spoločnosti Express One Slovakia s.r.o. 

10. . 

11. Podmienky sú súčasťou Súhlasu so zasielaním elektronických faktúr a tvoria jej 

neoddeliteľnú súčasť. 

12. Konajúca osoba svojím podpisom potvrdzuje, že je v tejto veci oprávnená v mene 

Zákazníka / Odosielateľa  konať. 

 

 

V ____________________, dňa _ _._ _._ _ _ _ 

 

 

Zákazník / Odosielateľ: 

 

 

 

 

 

_________________________ 

                   podpis  
 


