pola puste wypełnia Klient

pola z tłem wypełnia Orange

I

zamówienie
e-faktura, Polecenie Zapłaty
Adres do korespondencji: Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice
numer identyfikacyjny Orange

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.

numer dokumentu
akceptacja
faktury w formie elektronicznej
imię i nazwisko/nazwa Klienta

ulica

kod pocztowy

numer ewidencyjny lub nr konta Klienta

miejscowość

NIP

nr domu

nr lokalu

nr telefonu

REGON

dotyczy przedsiębiorców
Akceptuję przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Orange Polska S.A. zgodnie z art. 106n ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).
Proszę zakreślić jedną, preferowaną formę dostarczania faktury:

Portal Orange

e-mail

adres e-mail (proszę wpisać
drukowanymi literami)
Podane dane osobowe, w szczególności numer ewidencyjny, będą przetwarzane przez Orange Polska S.A. z siedzibą w
Warszawie przy Al. Jerozolimskich 160 w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne,
ale konieczne do rejestracji w systemie faktur w formie elektronicznej. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści
danych i prawo ich poprawiania.

miejscowość:
data:
I
podpis Klienta

zgoda na obciążanie rachunku w formie Polecenia Zapłaty
Niniejszym wyrażam zgodę:
nazwa i adres korespondencyjny odbiorcy: Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice
na obciążanie wskazanego poniżej rachunku, w formie Polecenia Zapłaty, kwotami wynikającymi z moich zobowiązań
w umownych terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi mi fakturami/rachunkami.

Identyfikator Orange Polska

5 2 6 - 0 2 5 - 0 9 - 9 5

nazwa i adres Płatnika – posiadacza rachunku bankowego
imię i nazwisko/nazwa Płatnika

ulica

kod pocztowy

identyfikator płatności

miejscowość

nr domu

nr lokalu

numer ewidencyjny
lub nr konta Klienta

numer rachunku bankowego Płatnika

miejscowość:
data:

numer telefonu Klienta

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla banku na obciążanie
mojego rachunku w formie Polecenia Zapłaty, z tytułu moich zobowiązań wobec
ww. odbiorcy. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych i numeru rachunku bankowego w celu realizacji płatności.

I
podpis Płatnika

posiadacza rachunku bankowego wraz z pieczątką firmową
zgodny ze wzorem złożonym w banku
otrzymuje Orange Polska S.A.
otrzymuje bank Płatnika

zgoda na obciążanie rachunku w formie Polecenia Zapłaty
Niniejszym wyrażam zgodę:
nazwa i adres korespondencyjny odbiorcy: Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice
na obciążanie wskazanego poniżej rachunku, w formie Polecenia Zapłaty, kwotami wynikającymi z moich zobowiązań
w umownych terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi mi fakturami/rachunkami.

Identyfikator Orange Polska

5 2 6 - 0 2 5 - 0 9 - 9 5

nazwa i adres Płatnika – posiadacza rachunku bankowego
imię i nazwisko/nazwa Płatnika

ulica

kod pocztowy

identyfikator płatności

miejscowość

nr domu

nr lokalu

numer ewidencyjny
lub nr konta Klienta

numer rachunku bankowego Płatnika

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla banku na obciążanie mojego rachunku w formie Polecenia Zapłaty,
z tytułu moich zobowiązań wobec ww. odbiorcy. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych i numeru rachunku bankowego w celu realizacji płatności.

miejscowość:
data:
I
podpis Płatnika

posiadacza rachunku bankowego wraz z pieczątką firmową
zgodny ze wzorem złożonym w banku

