
v zmysle § 71 ods. 1 písm.b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len Súhlas)

  

Odberateľ

zástupca - meno*

adresa - bydlisko / sídlo

telefón / mobil

kontaktný e-mail

IČO*

DIČ / IČ DPH *

1. Odberateľ týmto v zmysle § 71 ods. 1 písm.b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pri danej 
hodnoty udeľuje spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o. IČO 35834498 (ďalej 
len  DPD) súhlas na to, aby mu za dodané služby alebo tovar vystavovala faktúru 

 v elektronickej forme (ďalej len elektronická faktúra).
2.  Elektronická faktúra je v zmysle § 71 ods. 1 písm.b)  zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
 pridanej hodnoty daňovým dokladom.
3. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúr vyhotovených DPD v   
 elektronickej forme je zaručená elektronickým podpisom podľa zákona č. 215/2002 Z.z. o 
 elektronickom podpise.
4. DPD sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať odberateľovi prostredníctvom 

elektronickej pošty, a to na jeho e-mailovú adresu, ktorú poskytol DPD a ktorá je 
 uvedená v Súhlase (ďalej len e-mailová adresa).
5.  Odberateľ je povinný neodkladne informovať DPD o akýchkoľvek 

zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických 
 faktúr podľa týchto podmienok, najmä o zmene e-mailovej adresy.
6. Odvolať tento Súhlas môže odberateľ písomným oznámením, doručeným DPD.
7.  Odberateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese uvedenej v Súhlase. 
 DPD nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku úniku údajov z poštovej schránky 
 priradenej k e-mailovej adrese odberateľa alebo v dôsledku úniku údajov 

z internetovej aplikácie odberateľa.

E-mailová adresa
na zasielanie
elektronických faktúr

Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava

Odberateľ týmto súhlasí s podmienkami zasielania elektronických faktúr Direct Parcel 
Distribution SK s.r.o.

Podmienky zasielania elektronických faktúr.

Direct Parcel Distribution SK s.r.o 
Sídlo spoločnosti: 
Technická 7 
821 04 Bratislava

IČO 35 834 498 
IČ DPH- SK2021648739 
Obchodný register okr. súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B 
Bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu: SK16 0200 0000 0027 4478 9453

Tel: 18 373
Tel.: 0850 373 373
www.dpd.com
dpd@dpd.sk



8. DPD nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje v prípade, že 
 poškodenie alebo neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na 
 komunikačnej trase pri doručovaní elektronickej faktúry prostredníctvom 
 siete internet. DPD nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného 
 pripojenia odberateľa do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na 
 komunikačnej trase k odberateľovi alebo v dôsledku akejkoľvek inej 
 nemožnosti odberateľa nadviazať príslušné spojenie alebo prístup k internetu.
 V prípade zistenia poškodenia súboru s faktúrou má odberateľ právo požiadať o
 jej opätovné doručenie emailom alebo poštou, pričom DPD je povinné tejto požiadavke 

vyhovieť. 
9. V prípade nedoručenia elektronickej faktúry za služby poskytnuté v predchádza-

júcom mesiaci do desiateho dňa nesledujúceho mesiaca sa odberateľ zaväzuje bez 
 zbytočného odkladu informovať DPD o tejto skutočnosti 
 prostredníctvom správy zaslanej na e-mailovú adresu fakturacne@dpd.sk. V prípade 
 nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti odberateľa, nie je DPD 
 povinné preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú.

10. Tieto podmienky sú prílohou Súhlasu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

*Vyplňte v prípade udelenia súhlasu organizáciou.

                 Podpis / 
Dátum:                 pečiatka:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava

Direct Parcel Distribution SK s.r.o 
Sídlo spoločnosti: 
Technická 7 
821 04 Bratislava

IČO 35 834 498 
IČ DPH- SK2021648739 
Obchodný register okr. súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B 
Bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu: SK16 0200 0000 0027 4478 9453

Tel: 18 373
Tel.: 0850 373 373
www.dpd.com
dpd@dpd.sk


