
 

 
 

 
 
 

ALLMEDIA, spol. s r. o.  

Pod gaštanmi 4 

821 07 Bratislava 

DIČ: SK2020352169  

OR OS Bratislava 1, 

Oddiel: Sro, vložka 13/B 

Banka: Tatra Banka 

Č. účtu: 2922704759/1100 

 

allmedia@allmedia.sk 

www.allmedia.sk 

+421 2 62 248 748 

+421 2 62 413 041 

ALLMEDIA, spol. s r. o.  

– organizační složka  

Kaštanová 639/143 

617 00 Brno 

 

IČO: 276 95 573 

OR KS Brno, 

oddíl A, vložka 19070 

Banka: ČSOB 

Č. účtu: 210533155/0300 

info@allmedia-cz.cz 

www.allmedia-cz.cz 

+420 515 919 780 

+420 515 919 789 

SÚHLAS  SO  ZASIELANÍM  ELEKTRONICKÝCH  FAKTÚR 

Vyplnené a podpísané tlačivo pošlite, prosím, buď poštou na adresu firmy, alebo scan vyplneného a podpísaného 

tlačiva pošlite na emailovú adresu uctaren@allmedia.sk. 

V zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Súhlas“) 

Zákazník / Odosielateľ:  

Obchodné meno  

Sídlo  

IČO  

DIČ  

IČ DPH  

Zápis v registri  

Zastúpený  

Kontaktný e-mail, telefón  

e-mail pre zasielanie 

elektronických faktúr 
 

 

Odosielateľ podpisom tohto Súhlasu potvrdzuje, že v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) súhlasí so zasielaním elektronických 

faktúr spoločnosti ALLMEDIA, spol. s r. o. a súčasne potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami ich zasielania.  

Podmienky zasielania elektronických faktúr:   

1. Elektronická faktúra je v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH daňovým dokladom. 

2. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry poslanej elektronicky musí byť zaručená elektronickým podpisom podľa 

zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Spoločnosť ALLMEDIA, spol. s r. o. sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať na vyššie uvedený kontaktný e-mail pre zasielanie 

elektronických faktúr.  

4. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú dňom odoslania. 

5. V prípade nedoručenia elektronickej faktúry sa Zákazník / Odosielateľ zaväzuje bezodkladne o tejto skutočnosti informovať 

spoločnosť ALLMEDIA, spol. s r. o. prostredníctvom e-mailovej adresy uctaren@allmedia.sk. 

6. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa elektronická faktúra považuje za riadne doručenú 

a spoločnosť ALLMEDIA, spol. s r. o. nie je povinná jej odoslanie preukazovať.  

7. Zákazník / Odosielateľ  sa zaväzuje informovať spoločnosť ALLMEDIA, spol. s r. o. o akýchkoľvek zmenách, ktoré majú vplyv na 

zasielanie elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktného e-mailu pre zasielanie elektronických faktúr.  

8. Zákazník / Odosielateľ potvrdzuje, že má výlučný prístup ku kontaktnému e-mailu pre zasielanie elektronických faktúr, 

spoločnosť ALLMEDIA, spol. s r. o. nezodpovedá za akýkoľvek únik informácií z e-mailu odosielateľa. 

9. Spoločnosť ALLMEDIA, spol. s r. o. nezodpovedá za poškodenie alebo neúplnosť údajov spôsobených poruchou počas 

doručovania prostredníctvom siete internet.  Ďalej nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia  

Zákazníka / Odosielateľa do siete internet alebo vzniknuté z dôvodu akejkoľvek nemožnosti zákazníka pripojiť sa do siete 

internet.  

10. Zákazník / Odosielateľ je oprávnený  odvolať  tento  súhlas  písomným  oznámením  doručeným  spoločnosti ALLMEDIA, spol. 

s r. o. Odvolanie je účinné uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo odvolanie 

súhlasu doručené spoločnosti ALLMEDIA, spol. s r. o.  

Konajúca osoba svojím podpisom potvrdzuje, že je v tejto veci oprávnená v mene Zákazníka / Odosielateľa  

konať. 

Miesto a dátum:                                                                              podpis / pečiatka  
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