0 RIGHT
(I) POWER

Vážený Obchodný partner,

Vec:

Z aslanie Súhlasu so zasielaním faktúr v elektronickej form e.
V rámci šetrenia životného prostredia a urýchlenia procesu spracovania faktúr by sme

radi s Vašou spoločnosťou písomne dohodli doručovanie faktúr elektronickou formou.
V prípade, že súhlasíte s elektronickým zasielaným faktúr, prosíme Vás o doplnenie
Vašej e-mailovej adresy určenej pre prijím anie elektronických faktúr do priloženého
formulára „Súhlas so zasielaním faktúr v elektronickej forme“ a doplnený a Vami podpísaný
Súhlas, zašlite mailom na adresu:

zakaznickesluzby@rightpower.com
a následne poštou na korešpondenčnú adresu:

RIGHT POWER, a.s.
Moldavská cesta 1629/8
040 11 Košice

Spätne obdržíte na Vami zadaný mail informáciu, že Vami nahlásená e-mailová adresa
bola zadaná do nášho systému a faktúry Vám budú zasielané už len elektronicky.

V Žiline, dňa: 15.03.2021
7 a snolnčnosť R IG H T PO W FR a s

Ing. Michael Landau
G enerálny riaditeľ

Obchodné meno:
Sídlo:

RIGHT POWER, a.s
Na Bráne 8665/6
010 01 Žilina
Slovakia

W W W .r i9 h t p O W e r .C O m

IČO:
36 366 544
01 Č:
202 221 ¿007
IČDPH: SK 202 221 4007
Zapísaná: v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Žilina,
oddiel: Sa. vložka: 10762/L

IBAN:
Tel.:
Fax:
E-m ail:

SK26 1100 0000 0026 207S 3408
Tatra banka, a.s.
* ¿21 41 562 84 00
♦ 421 562 84 04. 05
♦ 421 41 541 0889
riqhtpoweriarightpower.com

Súhlas so zasielaním faktúr v elektronickej forme
Zmluvné strany:
ODBERATEĽ:

] DODÁVATEĽ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Číslo povolenia:
Zapísaný v:

RIGHT POWER, a.s.

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu

Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina

Komenského 215, 038 52 Sučany

Ing. Michael Landau, generálny riaditeľ
36 366 544

Ing. Martina Lojdová
00627844

SK2022214007

SK2021469725

2006E 0220
Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel Sa, vl. č. 10762/L

1.

Odberateľ v zmysle § 71 ods. 1 pís. b) Zákona č. 222/2004 2. z. o dani z pridanej hodnoty svojim podpisom udeľuje
Dodávateľovi súhlas so zasielaním faktúr v elektronickej forme (ďalej len „elektronická faktúra“).

2.

Dodávateľ sa zaväzuje odosielať elektronickú faktúru formou elektronickej pošty a to z e-mailovej adresy:

na kontaktnú e-mailovú adresu Odberateľa:

3.

Dodávateľ bude faktúru zasielať ako dokument PDF.

4.

Odberateľ vyhlasuje, že má výlučný pristúp k nahlásenej e-mailovej adrese. Odberateľ ďalej vyhlasuje, že si je vedomý
skutočnosti, že údaje jemu sprístupnené v elektronickej faktúre doručenej na jeho e-mailovú adresu sú predmetom
obchodného tajomstva, a že je povinný toto obchodné tajomstvo zachovávať. Dodávateľ nezodpovedá za porušenie
obchodného tajomstva, ak k porušeniu došlo v dôsledku jeho úniku z poštovej schránky priradenej k e-mailovej adrese
Odberateľa alebo v dôsledku úniku z intemetovej aplikácie Odberateľa.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že elektronická faktúra sa považuje za doručenú na základe odoslania potvrdzujúcej správy
o jej prijatí Odberateľom na kontaktný e-mail pre zasielanie potvrdenia o prijatí, ktorý uviedol Dodávateľ v Súhlase.
Potvrdzujúcu správu o prijatí elektronickej faktúry odošle Odberateľ bezodkladne.

6.

V prípade nedoručenia potvrdzujúcej správy o prijatí elektronickej faktúry je Dodávateľ povinný doručiť Odberateľovi
faktúru opakovane elektronicky, pričom po opakovanom zaslaní elektronickej faktúry, sa táto považuje za doručenú
uplynutím troch pracovných dni odo dňa preukázateľného odoslania elektronickej faktúry Odberateľovi.

7.

Ak Odberateľ neobdrží elektronickú faktúru v obvyklej dobe jej doručenia, je jeho povinnosťou nahlásiť túto skutočnosť
bez zbytočného odkladu Dodávateľovi. V tomto prípade je Dodávateľ povinný doručiť Odberateľovi faktúru v papierovej
forme. Ak si Odberateľ nesplní túto oznamovaciu povinnosť, faktúra sa považuje za doručenú.

8.

Dodávateľ ani Odberateľ nezodpovedajú za poškodenie údajov alebo neúplné údaje, kde poškodenie alebo neúplnosť
údajov boli spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri použití internetu. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody
vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia druhej strany do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej
trase, alebo z iných dôvodov, pre ktoré sa nepodarilo naviazať príslušné spojenie alebo prístup k internetu. Obe zmluvné
strany sa dohodli, že počas trvania poruchy na komunikačnej trase neplynú lehoty vyplývajúce zo zmluvného vzťahu.

9.

Odberateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Dodávateľovi akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na
doručovanie elektronických faktúr, najmä zmenu e-mailovej adresy.

10.

Odberateľ môže o zrušenie služby Elektronická faktúra požiadať písomnou žiadosťou doručenou Dodávateľovi.
Za Dodávateľa: RIGHT POWER, a.s.
Meno: Ing. Michael Landau
Funkcia:... Generálnv riaditeľ

V Košiciach, dňa:

19.2.2021

Súhlas so zasielaním faktúr v elektronickej forme.

Za Odberateľa:
Meno:
_ Funkcia:

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Ing. Martina Lojdová
Riaditeľka školv

V Sučany, dňa:

19.2.2021

