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Podmienky zasielania elektronických faktúr
1.

Na základe súhlasu Odberateľa sa SK-NIC, a.s. zaväzuje zasielať Odberateľovi elektronickú faktúru spolu s
prípadnými prílohami a doručovať ju vo formáte PDF prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu
Odberateľa, ktorá je uvedená ako fakturačná e-mailová adresa (e-mail) v jeho kontaktných údajoch.

2.

Odberateľ je povinný bezodkladne SK-NIC, a.s. informovať o akýchkoľvek zmenách, ktoré by mohli mať vplyv
na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto podmienok, najmä o zmene fakturačnej e-mailovej adresy.

3.

Odberateľ je oprávnený odvolať svoj súhlas písomným oznámením, autorizovaným príslušnou na to
oprávnenou osobou, doručeným na adresu SK-NIC, a.s. uvedenú v záhlaví tohto súhlasu. Odvolanie je účinné
uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo odvolanie súhlasu
doručené SK-NIC, a.s.

4.

Odberateľ vyhlasuje, že má k e-mailovej adrese, ktorú uviedol ako fakturačnú, výlučný prístup.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že elektronická faktúra sa považuje za doručenú dňom prijatia potvrdenia o jej
doručení odoslanom serverom Odberateľa alebo po uplynutí troch dní od dňa jej preukázateľného odoslania
Odberateľov, podľa toho, čo nastane skôr.

6.

Odberateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť SK-NICu, a.s., že elektronická faktúra nebola doručená. V
prípade nesplnenia si tejto povinnosti nie je SK-NIC, a.s. povinný preukazovať odoslanie takejto elektronickej
faktúry a táto sa považuje za doručenú.

7.

SK-NIC, a.s. nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku úniku údajov z poštovej schránky priradenej k emailovej adrese Odberateľa alebo v dôsledku úniku údajov z internetovej aplikácie Odberateľa ani za
poškodenie údajov elektronickej faktúry spôsobené poruchou na telekomunikačnej trase pri použití internetu.

8.

Elektronická faktúra je daňovým dokladom a spĺňa všetky náležitosti v zmysle v zmysle § 71 ods. 2 zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
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