DLA OSÓB FIZYCZNYCH/DLA FIRM
Regulamin „E-Faktura”

Działamy na sieci Plus

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA FAKTUR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (E-FAKTURA)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Niniejszy Regulamin E-Faktura określa zasady i warunki udostępniana Abonentom faktur, duplikatów faktur, faktur
korygujących w formie elektronicznej. Przez udostępnianie faktur w formie elektronicznej rozumie się możliwość podglądu
treści elektronicznej faktury i pobrania elektronicznej faktury z konta Abonenta lub z przesłanej do Abonenta wiadomości
e-mail.
2. Wystawcą faktur jest Next Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. P. Gintrowskiego 31, 02-697 Warszawa, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000696335, NIP 5213795782, REGON:
368360006, kapitał zakładowy 40 000,00 zł (wpłacony w całości).
3. Wszystkie wyrazy lub wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą, należy rozumieć zgodnie z ich definicją
zawartą w poniżej:
a) Aktywacja E-faktury – akceptacja stosowania (wystawiania, przesyłania, udostępniania) faktur elektronicznych
wyrażona przez Abonenta w jeden ze sposobów wskazanych w Regulaminie;
b) Dezaktywacja E-faktury – cofnięcie uprzednio wyrażonej akceptacji stosowania (wystawiania, przesyłania,
udostępniania) faktur elektronicznych wyrażonej w jeden ze sposobów wskazanych w Regulaminie;
c) E-faktura – faktura wystawiana Abonentowi przez Next Mobile z tytułu świadczonych przez Next Mobile Usług, w
formie elektronicznej;
d) Regulamin – niniejszy regulamin udostępniania faktur drogą elektroniczną;
e) Ustawa – ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. 2017. 1221 tj. z dnia 2017.06.24)
Jeśli wyrażenie pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą nie zostało w nim zdefiniowane należy je rozumieć zgodnie z
definicją zawartą w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Next Mobile.
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SPOSÓB I WARUNKI UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR
§2
Next Mobile udostępnienia Abonentowi E-faktury wystawione z tytułu świadczonych przez Next Mobile na rzecz Abonenta
Usług poprzez wystawienie ich w formacie PDF (Portable Document Format) i:
a) udostępnienie E-faktury na koncie Abonenta w serwisie internetowym, gdzie są dostępne do Abonenta po
zalogowaniu się na konto do wglądu i pobrania, oraz powiadomienie Abonenta o udostępnieniu E-faktury na
wskazany przez Abonenta adres e-mail, oraz
b) przesłanie E-faktury na wskazany przez Abonenta adres e-mail.
E-faktura jest udostępniana wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych.
Abonent, który dokona Aktywacji E-faktury rezygnuje z otrzymywania faktur i wykazów wykonanych usług
telekomunikacyjnych w wersji papierowej.
Udostępnienie Abonentowi E-faktury nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami na rzecz Next Mobile.
Za korzystanie z E-faktury Next Mobile może udzielać upustów w opłatach zgodnie z Cennikiem lub Regulaminami
Promocji.
Chwilą doręczenia E-faktury jest chwila wysłania powiadomienia do Abonenta o jej wystawieniu (gdy jest ona
udostępniana na koncie Abonenta w serwisie internetowym), lub chwila wysłania e-mail z załączoną fakturą (gdy jest ona
udostępniana poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail).
Warunkiem możliwości korzystania z E-faktur jest posiadanie przez Abonenta unikalnej elektronicznej skrzynki pocztowej i
informowanie Next Mobile o każdej zmianie adresu e-mail. Podanie przez Abonenta niepoprawnego adresu e-mail, lub nie
dokonanie jego aktualizacji, może się wiązać z ryzykiem otrzymania E-faktury i zapoznania się z kwotą do zapłaty przez
osoby trzecie.
W przypadku, gdy wystawienie E-faktury jest niemożliwe z przyczyn technicznych (leżących po stronie Next Mobile) faktura
zostanie wystawiona w formie papierowej i dostarczona Abonentowi nieodpłatnie pocztą na adres korespondencyjny.
Partnerem technologicznym jest
Next Mobile Sp. z o. o.
ul. P. Gintrowskiego 31
02-697 Warszawa
dok@nextmobile.pl

Sąd Rejonowy
dla M. St. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000696335
NIP: 521 379 57 82
Kapitał Zakładowy: 40.000 PLN
Kapitał Wpłacony: 40.000 PLN

Adres do korespondencji:
Next Mobile. Sp. z o.o.
Ul. Łąkowa 3/5 budynek 14
90-562 Łódź
Sprzedaż i Dział Obsługi Klienta:
Kontakt podany na stronie internetowej
Partnera
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AKTYWACJA I DEZAKTYWACJA E-FAKTUR
§3
Aktywacja E-faktury może być dokonana przez Abonenta w każdym w okresie obowiązywania Umowy, poprzez złożenie
wyraźnego oświadczenia o zgodzie na otrzymywanie E-faktury w jeden z następujących sposobów:
a) przy zawieraniu Umowy,
b) za pośrednictwem konta Abonenta,
c) telefonicznie poprzez kontakt z DOK,
d) pisemnie poprzez wysłanie oświadczenia na adres Next Mobile.
Dezaktywacja E-faktury może być dokonana przez Abonenta w każdym czasie obowiązywania Umowy, jeśli zdecyduje, że w
miejsce E-faktury życzy sobie otrzymywać faktury w wersji papierowej, poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji z Efaktury. Oświadczenie może być złożone w jeden ze sposobów wskazanych w ust. 1 powyżej.
Aktywacja E-faktury nastąpi nie później niż 30 dni od dnia następującego po dniu, w którym Next Mobile otrzymała
oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych. Oznacza to, że Abonent otrzyma fakturę w formie elektronicznej
najpóźniej przy wystawieniu faktury za kolejny Okres Rozliczeniowy następujący po zakończeniu bieżącego Okresu
Rozliczeniowego, w trakcie trwania, którego Abonent, oświadczył, że akceptuje E-faktury.
Dezaktywacja E-faktury oznacza przywrócenie dotychczasowego sposobu wystawiania i przesyłania faktur. Zaprzestanie
wystawiania i przesyłania e-faktur nastąpi nie później niż 30 dni od dnia następującego po dniu, w którym Next Mobile
otrzymała oświadczenie o cofnięciu akceptacji. Oznacza to, że Abonent otrzyma fakturę w formie papierowej drogą
pocztową najpóźniej przy wystawieniu faktury za kolejny Okres Rozliczeniowy następujący po zakończeniu bieżącego
Okresu Rozliczeniowego, w trakcie trwania, którego Abonent oświadczył, że rezygnuje z E-faktury.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§4
Regulamin jest dostępny za pośrednictwem DOK oraz na każde żądanie Abonenta, a także wraz z Umową.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w szczególności Ustawy.
Regulamin obowiązuje od dnia 21 grudnia 2018r.
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