E-oblika računa (PDF) namesto papirnate

Želite na vaš elektronski naslov prejemati
e-obliko računa storitve (format PDF) namesto
papirnate oblike po navadni pošti?
Da, želim, prejemati račun v elektronski obliki (PDF), saj so ti računi okolju prijazni.
Vsem uporabnikom, ki imate plačilo računa urejeno preko direktnih obremenitev, smo omogočili
prejemanje računov za naše storitev v elektronski obliki.
Kako se prijavite v sistem prejemanja računov po elektronski pošti (PDF-oblika)?
1. Izpolnite obrazec Vloga za izdajo e-oblike računa (na hrbtni strani tega dopisa) in
2. Podpisan obrazec pošljite na naš naslov: Vodovod-kanalizacija, Lava 2a, 3000

Celje.
E-oblika računa (PDF-oblika računa namesto tiskane oblike na papirju) je zaenkrat možna samo za uporabnike
direktnih obremenitev (nekdanjih trajnikov).
E-obliko računa, ki jo boste prejemali na vaš elektronski naslov, lahko shranite v arhiv, jo natisnete ali samo
ogledate.
E-oblika računa je na pogled enaka računu, ki bi ga prejemnik računa storitev dobil po navadni pošti; za
pregledovanje e-oblike računa v PDF-ju je potrebna namestitev programa Adobe Acrobat Reader.

Vloga za izdajo e-oblike računa
(in hkrati odjava papirnatega računa)

Izdajatelj e-oblike računa
Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje,
Prejemnik e-oblike računa
Ime in priimek _____________________________________________
Naslov _____________________________________________________
Poštna številka in kraj _____________________________________
Davčna številka____________________________________________
Šifra plačnika (prepišite s položnice)_______________________
Elektronski naslov _________________________________________
Telefon ____________________________________________________

S podpisom te vloge soglašam, da mi izdajatelj e-oblike računa posreduje račun v elektronski obliki na
moj elektronski naslov.

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen s Splošnimi pogoji, objavljenimi na www.vo-ka-celje.si, za poslovanje z e-obliko
računa in soglašam, da mi izdajatelj e-oblike računa pošilja račune za moje obveznosti, ki nastajajo iz naslova opravljenih
storitev, samo v elektronski obliki na elektronski naslov, naveden v tej vlogi. S podpisom te vloge jamčim za resničnost in
pravilnost zgoraj navedenih podatkov, pooblaščam izdajatelja e-oblike računa, da s to vlogo posredovane osebne podatke
uporablja za namen, določen s Splošnimi pogoji za poslovanje z e-obliko računa in se zavezujem, da bom izdajatelja e-oblike
računa redno obveščal o vseh spremembah podatkov, navedenih v vlogi.

Datum podpisa vloge: __________________
Podpis prejemnika e-oblike računa
__________________________________________________

Izpolnjen obrazec pošljite na naslov: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje
Dodatne informacije: tel. št. 03 42 50 300, spletna stran www.vo-ka-celje.si.

