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Praha, 2.6.2014

Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vás tímto informovat, že s ú inností od 1. 6. 2013 p ešla spole nost
Endress+Hauser Czech s.r.o. na elektronickou formu zasílání da ových a doprovodných
dokument .
Elektronická fakturace je moderní, ekologický a efektivní zp sob p edávání da ových a jiných
doklad v elektronické podob (nikoli v tišt né), opírající se o platné zákony eské republiky Zákon o ú etnictví . 563/1991 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , Zákon o DPH . 235/2004
Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , (§ 26, § 27, § 29, § 34 a § 35), Technická novela zákona o
DPH, ú inná ode dne 1. ledna 2013, Zákon o elektronickém podpisu 227/2000 Sb., ve zn ní
pozd jších p edpis .
V souladu s Obchodními a dodacími podmínkami jsou s ú inností od 1. 6. 2013 Da ové
doklady, dodací listy a ostatní dokumentace zasílány odb rateli primárn elektronicky emailem, na dohodnutou e-mailovou adresu, v b žném formátu PDF. Pro tení tohoto formátu
se používá voln dostupný a b žn používaný software – Acrobat Reader.
Da ové doklady v tišt né podob jsou k dispozici na vyžádání za jednotný poplatek pokrývající
dodate né náklady na zpracování.
Technická dokumentace v eském jazyce je zve ejn na na oficiálních webových stránkách
spole nosti www.cz.endress.com a je voln p ístupná odb rateli.
Technická dokumentace v eském jazyce na CD je k dispozici na vyžádání za poplatek.
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Výhody elektronického zasílání Da ových a jiných doklad :








moderní zp sob komunikace
ochrana životního prost edí
p ehlednost a jednoduchost
snadná a nenáro ná manipulace a archivace
jednoduché a rychlé vyhledávání
rychlost doru ení
p ímé doru ení zodpov dné osob

Naše spole nost chce tímto krokem aktivn p isp t k zvýšení ochrany životního prost edí,
stejn tak jako k zjednodušení procesu ob hu dokument mezi spole nostmi a snížení
procesních náklad na stran dodavatele i odb ratele.

V íme, že se nám tímto novým zp sobem komunikace spole n poda í zefektivnit vzájemnou
spolupráci.
Hana Burianová
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