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ENFORMATIC SPÓŁKA Z O. O.
Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 marca 2006 r. wprowadzamy zmiany do Regulaminu
świadczenia usług internetowych. Polegają one głównie na możliwości przesyłania kopii faktur za
pomocą poczty elektronicznej. Oryginały będą pozostawiane w siedzibie Operatora i przesyłane do
Abonentów raz w roku do dnia 31 grudnia. Wprowadziliśmy także możliwość wystawiania faktur
w formie elektronicznej (podpis elektroniczny).
Poniżej zamieszczamy te przepisy, które uległy zmianie:
I. W § 1 pkt 4 dodano definicję eFaktury VAT:
8. eFaktura VAT - faktura wystawiona w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także
przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych
faktur z dnia 2005-07-14 r. (Dz. U. 2005 Nr 133, poz. 1119).

II. W rozdziale III paragrafy od 11 do 13 otrzymały następujące brzmienie:
§ 11
1. Na podstawie podpisanego przez Abonenta zlecenia instalacji, zostaje wystawiona Abonentowi
Faktura VAT lub eFaktura VAT.
2. Jeżeli uruchomienie Usług Internetowych nastąpiło w trakcie Cyklu Rozliczeniowego, wysokość
Opłaty Abonamentowej nalicza się mnożąc ilość dni pozostałych do końca Cyklu Rozliczeniowego
przez 1/30 Opłaty Abonamentowej.
§ 12
1. Opłaty Abonamentowe są pobierane z dołu.
2. Abonent zobowiązany jest opłacać terminowo Opłaty Abonamentowe zgodnie z terminem płatności
wskazanym na Fakturze VAT lub eFakturze VAT.
3. Terminy płatności i sposób uiszczania Opłat Abonamentowych są określane w Fakturach VAT,
eFaktrach VAT wystawianych Abonentowi przez Operatora lub w opłacie czynszowej za mieszkanie.
4. Wystawione przez Operatora Faktury VAT zostają wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail
Abonenta a oryginały pozostawione w siedzibie Operatora do odbioru przez Abonenta.
5. Wystawione przez Operatora po uzyskaniu akceptacji odbiorcy eFaktury VAT zostają wysłane
pocztą elektroniczną na adres e-mail Abonenta.
6. Adresem e-mail Abonenta jest konto poczty e-mail wskazane na Umowie o korzystanie z usług
internetowych lub inne konto e-mail wskazane przez Abonenta po zalogowaniu się na stronie
www.konto.s-n.pl.
7. Jeżeli Faktury VAT nie będą sukcesywnie odbierane Operator wyśle je Abonentowi do dnia 31
grudnia każdego roku kalendarzowego.
8. W wypadku nieodebrania przez Abonenta od Operatora Faktury VAT lub eFaktury VAT, Opłata
Abonamentowa winna być uiszczona bez uprzedniego wezwania, w terminie i wysokości
wynikających z ostatnio otrzymanej Faktury VAT, eFaktury VAT lub aktualnego Cennika, przy
zachowaniu tego samego sposobu płatności.

9. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu Opłaty Abonamentowej, Operator może pobrać odsetki
ustawowe.
§ 13
1. Na stronie internetowej www.konto.s-n.pl każdy Abonent może uzyskać informacje o wystawionych
fakturach, terminach zapłaty, dokonanych płatnościach oraz bieżącym saldzie, po wcześniejszym
zalogowaniu.
2. Dostęp do danych możliwy jest po zarejestrowaniu się Abonenta na stronie internetowej
www.konto.s-n.pl.
3. Kopie Faktur VAT i eFaktur VAT udostępnione na stronie internetowej www.konto.s-n.pl Abonent
może w każdej chwili wydrukować.
Pozostałe postanowienia Regulaminu nie uległy zmianie. Przypominamy również, że jednolity tekst
Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.internet.s-n.pl.
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