Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
ID št. za DDV: SI80267432, matična št.: 5025796000
(v nadaljevanju: izdajatelj)

VLOGA ZA IZDAJO/SPREMEMBO/PREKINITEV eRAČUNA ZA PRAVNE OSEBE
PODATKI O NAROČNIKU (izpolnjujte z velikimi tiskanimi črkami):
Podjetje:
Sedež podjetja:
Poštna številka in kraj:
ID za DDV: 								
Ime in priimek kontaktne osebe:
E-naslov kontaktne osebe (hkrati tudi identifikacija uporabnika za prijavo v spletno aplikacijo):

Telefon kontaktne osebe:
NAROČAM (označite eno izmed opcij):
izdajo eRačuna			spremembo eRačuna			prekinitev eRačuna

Izbirate lahko med prejemanjem eRačunov v spletno banko, preko omrežja ZZI, preko elektronske
pošte in/ali uporabo ePoslovanja:
spletna banka*							
				

(Vpišite številko transakcijskega računa naročnika spletnega bančništva.)

Hkrati je potrebno urediti prejemanje eRačunov tudi pri vaši banki.

omrežje ZZI – bizBox
				

(Vpišite številko transakcijskega računa naročnika spletnega bančništva.)

elektronska pošta
				

(Vpišite elektronski naslov, na katerega želite prejemati eRačune.)

ePoslovanje za podjetja (https://www.ep.petrol.si/b2b)
Portal za dostop do poslovnih aplikacij, namenjen kupcem, kjer preko aplikacije »Pregled izdanih računov« dostopajo do računov
v GS1 XML, eSlog in PDF obliki. **
Pri tej izbiri vam eRačunov ne pošiljamo. Po elektronski pošti prejmete le obvestilo, da vas na ePoslovanju čaka račun.
* Uporaba spletne banke za prejem eRačunov je mogoča samo za račune, ki obsegajo do 15 strani.
** Dostop do spletne aplikacije omogočamo avtomatično tudi tistim kupcem, ki izberejo prejemanje računov v spletno banko.
S podpisom potrjujem, da sem seznanjen s Splošnimi pogoji, objavljenimi na www.petrol.si, za poslovanje z eRačunom in soglašam, da mi
izdajatelj v obliki eRačunov posreduje račune za moje obveznosti, ki nastajajo iz naslova dobave blaga oz. storitev, samo v elektronski obliki,
razen v primeru ePoslovanja, kjer po elektronski pošti prejmete le obvestilo, da je nastal nov račun, ki je dostopen na portalu ePoslovanje.
S podpisom te vloge jamčim za resničnost in pravilnost zgoraj navedenih podatkov in se zavezujem, da bom izdajatelja eRačuna redno obveščal
o vseh spremembah podatkov, navedenih v vlogi.

Kontaktna številka Petrol d.d., Ljubljana: 080 22 66.
Izpolnjen obrazec vrnite na elektronski naslov: poslovni.partnerji@petrol.si, na fax številko: 01/47 14 395 ali po pošti na naslov:
Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, ga. Alenka Perme.

Kraj in datum:						

Žig in podpis naročnika:
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