
* wstawić X w odpowiedniej kratce  

 

*Dostarczyć obroty firmy za ostatnie 12 miesięcy w celu podniesienia limitu kredytowego           data dok. 01.02.2021 r. 

      DRUK REJESTRUJĄCY FIRMĘ W SIECI WYPOŻYCZALNI KILOUTOU  

   Kod Klienta  

 

    
Nazwa Firmy Wnioskodawcy: 

 
Ulica: Nr:                                             Miasto:     Kod pocztowy: 

 
                                                                         ...…...…/…………./………… 

 
NIP firmy: 

 
 

   
Telefon księgowość:       

Telefon komórkowy:  

       Adres e-mail:   

 
 

Adres zamieszkania: 

(Dotyczy: osoby prowadzącej działalność gospodarczą – właściciela 

firmy jednoosobowej, albo wspólnika spółki cywilnej) 

 

  

Imię i Nazwisko osoby reprezentujacej wnioskodawcę: 

 
 
  

     Nr PESEL: 

 

   Zgoda na przesyłanie faktur drogą elektroniczną          TAK             NIE             

 
1. Działając na podstawie art. 106n ustawy o podatku od towarów i usług wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej przez 

Kiloutou Polska Sp. z o.o. 

 

2.   Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres email. 

 Adres e-mail 

3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  
(prosimy podać jeden adres e-mail i wypełnić drukowanymi literami,każdy znak prosimy wpisywać w osobną kratkę) 

3. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.1 niniejszego wniosku w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne 

uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną 

4. Za dzień dostarczenia faktury, duplikatu faktury oraz faktury korygującej w formie elektronicznej będzie uznany dzień jej wysłania. 

5. Zmiana adresu e-mail, na który przesyłane będą faktury może być dokonana przez Odbiorcę w sposób pisemny. 

6. W przypadku braku powiadomienia Kiloutou Polska Sp. z o.o. o zmianie adresu e-mail, wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres e-mail jest uważana za 

prawidłowo doręczoną i wywołuje wynikające z tego skutki prawne. 

7. Odwołanie usługi „eFaktura” jest równoznaczne z wycofaniem akceptacji na wystawianie faktur w formie elektronicznej. Jest to możliwe poprzez złożenie przez Odbiorcę 

pisemnego oświadczenia. 

Oświadczenie Wnioskodawcy 
 

Niniejszym oświadczam, że podane dane są prawdziwe. 

 

 

    TAK         NIE               Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną na mój adres e-mail informacji o nowościach i promocjach sieci wypożyczalni Kiloutou Polska Sp. z o.o. 

 

TAK         NIE              Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez Kiloutou Polska Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych przy       

                                     użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

 

                                 Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018. Poz. 1000) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych       

                                        przekazanych w arkuszu   rejestracyjnym na potrzeby wewnętrzne sieci wypożyczalni Kiloutou Polska Sp. z o.o. w celu umożliwienia dokonywania umów najmu. 

 

    

DATA PIECZĘĆ FIRMOWA, CZYTELNY PODPIS (IMIĘ I NAZWISKO)WNIOSKODAWCY DATA PODPIS PRACOWNIKA PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK 

 

              

  


