napreden skrbnik vašega okolja

Vloga za izdajo e-računa
(In hkrati odjava papirnatega računa)

Ponujamo vam plačevanje z e-računi, ki so poslani kot priloge v PDF obliki po elektronski pošti. Takšen način plačevanja je še
posebej primeren za vse tiste uporabnike, ki imate pri banki odprto direktno obremenitev ali že plačujete položnice preko
spletnih bančnih okenc, in ne želite več prejemati papirnatega računa.

Izdajatelj e-računa: UPRA-STAN d.o.o.
Žolgarjeva ulica 17, 2000 Maribor

VLOGA ZA IZDAJO E-RAČUNA (in hkrati odjava papirnatega računa)
Prejemnik e-računa
Ime in priimek (oz. naziv družbe)
Ime in priimek zastopnika družbe (v primeru, da je prejemnik pravna oseba)

Naslov
Poštna številka in kraj
Davčna številka
Referenca za plačilo (najdete na prejetem računu zgoraj desno)
SI12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Naročam izdajo e-računov na elektronski naslov:

Ob naročilu izdaje e-računa na moj elektronski naslov, se strinjam z odjavo tiskanega računa z naslednjim
obračunskim mesecem.
Datum podpisa vloge: ___________________________ Podpis uporabnika: _____________________________
S podpisom potrjujem, da soglašam, da mi izdajatelj e-računa pošilja račune za moje obveznosti, ki nastajajo iz naslova dogovorjenih 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-računa, da s to vlogo posredovane osebne podatke uporablja za namen določen s Splošnimi pogoji za
poslovanje z e-računom in se zavezujem, da bom izdajatelja e-računov redno obveščal o vseh spremembah podatkov, navedenih v vlogi.
Izpolnjeno vlogo pošljite na naslov: UPRA-STAN d.o.o., Žolgarjeva ulica 17, 2000 Maribor. Dodatne informacije po telefonu 02 620 33 78 in po
elektronski pošti info@uprastan.com.

Datum prejema, podpis odgovorne osebe in žig UPRA-STAN d.o.o.: ________________________________
(izpolni izdajatelj e-računa)
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