
 

  

 

 

 

 

 

 

Działając w imieniu 

 

(nazwa firmy i adres, NIP, nr KRS/nr wpisu do CEIDG)

 

oświadczam, iż wyrażam zgodę na korzystanie z usługi e-FAKTURA i akceptuję 

stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n. ust. 1 Ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535  

z późn. zm).  

Adresem poczty elektronicznej właściwym dla potrzeb przesyłania powiadomienia 

o wystawieniu i udostępnieniu faktury (faktur korygujących i duplikatu faktury)  

w formie elektronicznej wraz jej obrazem jest:  

 

(prosimy podać tylko jeden adres e-mail)

 

Niniejszym potwierdzam, iż zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin 

korzystania z faktur elektronicznych w Schenker sp. z o.o., udostępniony  

za pośrednictwem strony internetowej www.dbschenker.com/pl-pl 

 

Osoba do kontaktu:

Telefon kontaktowy:

 

Treść poniższego oświadczenia należy przesłać na adres  
efaktura@dbschenker.com 

Oświadczenie o korzystaniu z usługi  

e-FAKTURA 
 

https://www.dbschenker.com/pl-pl/produkty/dokumenty-dla-klientow/efaktura
mailto:efaktura@dbschenker.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acting on behalf of 

 

(company name and address, NIP, KRS/CEIDG entry no.)

 

I hereby declare my consent to use the e-invoicing service e-FAKTURA, and my 

acceptance of the use of e-invoicing in the meaning of Art. 106n. (1) of the Polish 

Act of March 11, 2004 on tax on goods and services (Journal of Laws 2004 No. 54 

item 535, as amended). 

The e-mail address relevant for the purpose of sending notification of the issuance 

of an invoice and for sharing of the invoice (correction invoices and invoice 

duplicates) in electronic form together with its image is:  

 

(please provide only one e-mail address)

 

I hereby confirm that I have read and I accept the Regulations on the use of 

electronic invoices at Schenker sp. z o.o., made available via website:  

www.dbschenker.com/pl-pl 

 

Contact person:

Phone number:

 

Send the below attached statement to the following address please: 
efaktura@dbschenker.com 

Statement of approval for submission of 

e-INVOICES 
 

https://www.dbschenker.com/pl-pl/produkty/dokumenty-dla-klientow/efaktura
https://www.dbschenker.com/pl-pl/produkty/dokumenty-dla-klientow/efaktura
mailto:efaktura@dbschenker.com
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