
 
UMOWA 

o przesyłaniu faktur w drodze elektronicznej 
 
zawarta w .................................., dnia ......................................., pomiędzy :  
 
1) Solar Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 162, 92-412 ŁÓDŹ, NIP: 7292302271; 
REGON: 471664525; KRS: 0000003924, reprezentowaną przez :  
.............................. - ................................. 
- zwaną dalej „Wystawcą”,  
 
a 
 
2)................................................................................................................................................................
..................................................... zwaną dalej „Odbiorcą”). 
 
 

§ 1 
Odbiorca wyraża zgodę na przesyłanie Odbiorcy przez Wystawcę faktur drogą elektroniczną w 
ramach wszelkich zobowiązań umownych między stronami, na podstawie których Wystawca 
wystawia faktury, w których Odbiorca jest nabywcą. 
 

§ 2 
1. Faktury, o których mowa w § 1 (dalej „Faktury”), będą przesyłane w formacie *pdf.  Odbiorca 

oświadcza, że posiada oprogramowania oraz wiedzę techniczną, która umożliwia mu zapoznanie 
się z Fakturami przesyłanymi w tej formie. 

2. Strony ustalają, że Faktury będą przesyłane z adresu e-mail Wystawcy :                      
faktury@solar.pl , na adres e-mail Odbiorcy : ............................................ 

 
§ 3 

1. Faktury będą uważane za doręczone z chwilą otrzymania przez Odbiorcę wiadomości e-mail od 
Wystawcy, do której będzie załączona Faktura, w każdym przypadku nie później niż z upływem 7 
dni od dotarcia wiadomości e-mail z Fakturą na serwer poczty e-mail Odbiorcy, nie później 
jednak niż z upływem 14 dni od wysłania wiadomości e-mail z załączoną Fakturą przez 
Wystawcę. 

2. Ustalenie, wskazanej w ust. 1, chwili otrzymania przez Odbiorcę wiadomości e-mail od 
Wystawcy z załączoną Fakturą, będzie następowało w oparciu o :  

a) potwierdzenie - o ile Wystawca takie otrzyma - odbioru/odczytu wiadomości e-mail przez 
Odbiorcę, niezależnie od tego czy nastąpi to w formie generowanego systemowo 
(automatycznie) potwierdzenia dostarczenia/ odczytu wiadomości e-mail na adres Odbiorcy, czy 
w formie zwrotnego powiadomienia Wystawcy przez Odbiorcę drogą elektroniczną o 
otrzymaniu wiadomości e-mail z załączoną Fakturą;  

b) potwierdzenie - o ile Wystawca takie otrzyma – dotarcia wiadomości na serwer poczty e-mail 
Odbiorcy; 

c) datę wysłania wiadomości e-mail przez Wystawcę. 
3. Odbiorca może także potwierdzić otrzymanie Faktury z chwilą wcześniejszą niż ustalona w 

opisany wyżej sposób i w takim wypadku chwila ta będzie uważana za chwilę doręczenia, pod 
warunkiem, że będzie to nie wcześniej, niż z chwilą wystawienia faktury. 

 
§ 4 

Wiadomość e-mail wysłana ze wskazanego w § 2 ust. 2 adresu e-mail Wystawcy będzie w razie 
wątpliwości uważana każdorazowo za wysłaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w 

mailto:faktury@solar.pl


imieniu Wystawcy, a Odbiorca oświadcza, iż dostęp do wiadomości e-mail do niego kierowanych 
będzie posiadać każdorazowo wyłącznie osoba uprawniona do przyjmowania oświadczeń do niego 
kierowanych.  

 
§ 5 

W razie przeszkody lub niemożności korzystania z poczty e-mail i odbioru Faktur przesyłanych drogą 
elektroniczną, Odbiorca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wystawcę w formie  
pisemnej pod rygorem uznania, że Faktury zostały skutecznie doręczone zgodnie z § 3 powyżej.  
Powiadomienie to będzie skutkowało tym, iż Faktury wystawiane po dniu otrzymania powiadomienia 
przez Wystawcę, będą miały formę papierową i będą w tej formie przekazywane Odbiorcy do czasu 
otrzymania przez Wystawcę informacji na piśmie lub pocztą e-mail od Odbiorcy, że przeszkody lub 
niemożność korzystania z poczty e-mail i odbioru w tej formie Faktur po stronie Odbiorcy ustała. 
Wystawca może przy tym również wystawiać i przekazywać Faktury Odbiorcy w formie papierowej w 
każdej innej sytuacji, w której uzna to za uzasadnione. 
 

§ 6 
Strony zgodnie postanawiają, że Faktury przesyłane Odbiorcy przez Wystawcę zgodnie z niniejszą 
umową, będą stanowić również każdorazowo wezwanie Odbiorcy przez Wystawcę do zapłaty kwot 
wskazanych na Fakturach, w terminach tam wskazanych. 
 

§ 7 
W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do treści wystawionej Faktury, w tym prawidłowości 
doręczenia Faktury w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail, Odbiorca obowiązany 
będzie poinformować o tym Wystawcę pisemnie pod rygorem nieważności, nie później niż w 
terminie 7 dni od chwili doręczenia Faktury. Po upływie  tego terminu, Faktura będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Odbiorcę bez zastrzeżeń ze wszystkimi wynikającymi z tego skutkami, na co 
Odbiorca niniejszym wyraża zgodę.  
 

§ 8 
W przypadku gdyby Odbiorca stwierdził, iż z jakichkolwiek względów nie otrzymał przesłanej do niego 
Faktury, zwróci się do Wystawcy o wystawienie duplikatu faktury, co nie wpłynie na termin płatności, 
określony w Fakturze, jak też skuteczność zawartego w Fakturze wezwania, o którym mowa w § 6. 
 

§ 9 
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy, w tym zmiana adresu e-mail Wystawcy lub Odbiorcy, z 
którego lub na który będą wysyłane Faktury, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

 

 

 

w imieniu Wystawcy :           w imieniu Odbiorcy : 
 

 

 

................................................................   ................................................................ 

podpis      podpis 
 


