Zgoda na wystawianie faktury elektronicznej
(prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami)

Dostawca usługi: Toyota Leasing Polska sp.z o.o.
Adres: ul. Postępu 18 B, 02-676 Warszawa
NIP: 521-32-02-664
Tel.: +48 22 488 55 50
Faks: +48 22 488 58 58
E-mail: tlp@toyota-fs.com
DANE KORZYSTAJACEGO/NAJEMCY
Nazwa firmy
Imię i nazwisko
Adres
Numer Identyfikacyjny NIP
Telefon kontaktowy
Faks
E-mail

Zgoda na wystawianie faktury elektronicznej przez Toyota Leasing Polska sp. z o.o. (TLP)
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wystawianie i przekazywanie drogą elektroniczną faktur (e-faktury) dotyczących płatności za usługi leasingu/
najmu świadczone przez TLP na podstawie umowy leasingu/najmu (Umowa).
2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z „instrukcją obsługi portalu elektronicznych faktur” dostępną na stronie http://www.toyotaleasing.
pl/ W szczególności oznacza to zgodę na uznanie faktur (w tym faktur korygujących) wystawianych przez TLP za doręczone w momencie ich
umieszczenia przez TLP na indywidualnym koncie na portalu elektronicznych faktur (Portal).
3. Informacja o wystawieniu i umieszczeniu faktury na Portalu będzie każdorazowo przesyłana przez TLP na wskazany w niniejszym dokumencie adres
e-mail Korzystającego/Najemcy. Dodatkowo, do informacji tej będzie dołączona faktura, o której mowa powyżej (jako załącznik PDF do wiadomości
elektronicznej). Niezależnie od ewentualnego braku powiadomienia o udostępnieniu faktury na Portalu podejmę działania, aby ustalić treść
ciążących na mnie zobowiązań z tytułu Umowy oraz należycie je wykonać.
4. Z
 obowiązuję się do niezwłocznego informowania TLP o zmianie adresu poczty elektronicznej wskazanego w niniejszym dokumencie, na który ma
być przesyłana informacja, o której mowa w punkcie 3. powyżej.
5. J ednocześnie deklaruję przestrzeganie wszystkich zobowiązań wynikających z postanowień Umowy i ponoszenie należnych opłat za świadczone
usługi w terminach wynikających z Umowy
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