
Numer ID Abonenta

Imię i nazwisko lub nazwa firmy*

Dostawca
ASTA-NET S.A.
ul. Podgórna 10
64-920 Piła

Dane Abonenta

(uzupełnia Dostawca)

Pesel lub NIP*

Adresy świadczenia uług*/** Adres e-mail*

Telefon kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny)

* Rubryki obowiązkowe.
** Proszę te wskazać adresy świadczenia usług, dla których faktura ma być przesyłana w formie elektronicznej.

*Proszę wybrać co najmniej jedną z opcji.

OŚWIADCZENIE  O ZGODZIE NA PRZESYŁANIE FAKTUR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
PRZEZ eBOK ASTA-NET

W związku z zawartą z Dostawcą umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych (Umowa Abonencka) i § 15 Regulaminu Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez ASTA-NET S.A. oraz zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2174 z późn. zm.), wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej przez Dostawcę faktur, not odsetkowych, duplikatów faktur 
lub not oraz ich korekt (Dokumenty Księgowe), wystawianych przez Dostawcę w związku z wykonywaniem Umowy Abonenckiej.

1.

Wyrażam zgodę na udostępnianie Dokumentów Księgowych wskazanych powyżej przez Dostawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu 
internetowego Dostawcy eBOK ASTA-NET, dostępnego pod adresem: https://ebok.asta-net.pl/, począwszy od Okresu Rozliczeniowego następującego
po Okresie Rozliczeniowym, w którym niniejsze oświadczenie zostało dostarczone Dostawcy. Przyjmuję do wiadomości, że korzystanie z serwisu 
internetowego Dostawcy eBOK ASTA-NET jest konieczne w celu otrzymywania elektronicznych Dokumentów Księgowych i wyrażam na powyższe zgodę. 

2.

Regulamin korzystania z usługi eBOK ASTA-NET jest dostępny w Salonach Sprzedaży Dostawcy oraz pod adresem: 
https://asta-net.pl/strefa-abonenta/dokumenty-do-pobrania/regulaminy. Oświadczam, że zapoznałam się / zapoznałem się z powyższym regulaminem.

3.

Proszę o przesyłanie powiadomienia o wystawieniu Dokumentów Księgowych w formie elektronicznej i ich udostępnieniu w eBOK ASTA-NET:*4.

na wskazany wyżej numer telefonu komórkowego, 

na wskazany wyżej adres e-mail, 

za pośrednictwem powiadomienia głosowego na wskazany wyżej numer telefonu stacjonarnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę wskazanych wyżej danych kontaktowych, w tym adresu e-mail i numerów telefonu, w celu wystawiania 
i udostępniania Dokumentów Księgowych w formie elektronicznej w sposób opisany wyżej, w tym w celu umożliwienia mi korzystania z serwisu 
internetowego Dostawcy eBOK ASTA-NET. 

5.

W razie zmiany adresu e-mail lub numeru telefonu, wskazanych wyżej, zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Dostawcy o tym fakcie.6.

Przyjmuję do wiadomości, że Dostawca zachowuje uprawnienie do wystawiania Dokumentów Księgowych w formie papierowej, w szczególności
w przypadku awarii systemów informatycznych Dostawcy.

7.

Mam świadomość, że niniejsze oświadczenie może zostać przeze mnie wycofane w każdym czasie i wówczas Dostawca utraci prawo do wystawiania
i przesyłania Dokumentów Księgowych drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu
zgody przez Dostawcę.

8.

W zakresie nieuregulowanym odmiennie powyżej, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Umowy Abonenckiej, Regulaminu korzystania
z usługi eBOK ASTA-NET oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez ASTA-NET S.A., stanowiącego załącznik do Umowy Abonenckiej, 
w tym postanowienia dotyczące stosowanej przez Dostawcę procedury rozpatrywania reklamacji.

9.

Podpis Abonenta

Podpis Abonenta

Proszę o nieodpłatne przesłanie na mój adres: ____________________________________* wydrukowanych blankietów wpłat z tytułu abonamentu
za świadczenie usług telekomunikacyjnych zgodnie z Umową Abonencką na okres do końca 2019 roku. Przyjmuję do wiadomości, że blankiety wpłat na dalszy 
okres mogę pobrać w dowolnym Salonie Sprzedaży Dostawcy.



Adresat:
ASTA-NET S.A.
ul. Podgórna 10
64-920 Piła

 Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

*Niepotrzebne skreślić.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

W przypadku tych z Państwa, którzy korzystać będą z serwisu internetowego Dostawcy eBOK ASTA-NET w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną 
działalnością gospodarczą lub zawodową, i złożyli powyższe oświadczenie poza Lokalem Dostawcy albo na odległość, wyjaśniamy: 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy dotyczącej korzystania z serwisu internetowego eBOK ASTA-NET
z dnia _______________________ (data zawarcia umowy, tj. przesłania danych do logowania do eBOK ASTA-NET).

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy, której przedmiotem jest korzystanie z eBOK ASTA-NET w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 1.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia przesłania Państwu przez Dostawcę danych do logowania do eBOK ASTA-NET.2.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Dostawcę, na adres siedziby spółki: 64-920 Piła, ul. Podgórna 10,
bądź w dowolnym Salonie Sprzedaży, w tym w Biurze Obsługi Klienta, Piła ul. Drygasa 29, bądź na adres e-mail: bok@asta-net.pl, o swojej decyzji
o odstąpieniu od powyższej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować 
termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia
od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Mogą Państwo skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy,
jednak nie jest to obowiązkowe. 

3.

W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest korzystanie z eBOK ASTA-NET, umowa ta uważana jest za niezawartą.4.


