
_________________, dnia _______ r. 
DANE ODBIORCY: 

________________________________________ 
(imię nazwisko/firma) 

________________________________________ 
(adres) 

________________________________________ 
(numer kontaktowy) 

 

OŚWIADCZENIE 
O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

Z uwagi na łączącą mnie z Avrio Media Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie przy ul. Wrzesińskiej 1b (62-
025) (AVRIO) Umową kompleksową dostarczania paliwa gazowego nr: _________________________ 
zawartą w dniu _______________ r. (Umowa), niniejszym: 

I. zgodnie z treścią art. 16n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2018 poz. 2174 t. j. ze zm.), niniejszym wyrażam zgodę na przesyłanie przez AVRIO 
faktur VAT, duplikatów tych faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej na adres  
e-mail: ____________________________________(drukowanymi literami); 
 

II. oświadczam, iż: 
1. w razie zmiany adresu e-mail, wskazanego w pkt I. powyżej, zobowiązuje się niezwłocznie do 

pisemnego powiadomienia o tym fakcie AVRIO na adres ul. Wrzesińska 1b, 62-025 Kostrzyn 
lub sekretariat@avriomedia.pl;  

2. zobowiązuję się przyjmować faktury i pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt I. powyżej 
w formie papierowej na adres obiorcy wskazany w Umowie w przypadku, gdy przeszkody 
techniczne lub formalne uniemożliwiają ich przesłanie drogą elektroniczną; 

3. mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie umożliwia AVRIO sporządzanie i wysyłanie 
dokumentów, o których mowa w pkt I. powyżej drogą elektroniczną na wskazany przeze 
mnie adres e-mail, do czasu jego wycofania; 

4. mam świadomość iż zgoda, o której mowa w pkt I. powyżej może zostać wycofana, 
w następstwie czego AVRIO traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur drogą 
elektroniczną, począwszy od dnia doręczenia oświadczenia o wycofaniu niniejszej zgody na 
przesyłanie faktur drogą elektroniczną.  
 

III. przyjmuje do wiadomości, że: 
1. Doręczenie faktury drogą elektroniczną należy rozumieć jako udostępnienie jej Odbiorcy w 

taki sposób, by Odbiorca mógł się z nią zapoznać.  
2. niniejsze oświadczenie jest wiążące dla stron Umowy z chwilą jego podpisania i odnosi się do 

każdej kolejnej faktury wystawionej przez AVRIO z dniem następującym po dniu jego 
doręczenia AVRIO do czasu wycofania zgody, o której mowa w pkt I. powyżej bądź 
rozwiązania Umowy zgodnie z treścią jej zapisów. 

 

____________________________________ 

(podpis Odbiorcy) 

Wypełnia AVRIO: 

doręczono w dniu: ____________________ 

____________________________________ 
(podpis osoby upoważnionej do odbioru oświadczenia) 


