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§ 1. Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy dokument określa zasady dotyczące faktur elektronicznych w STEEL RBB Sp. z o.o. Sp. K. zwaną dalej 
STEEL RBB. 
2. Faktury elektroniczne są domyślną formą faktur wystawianych i otrzymywanych przez STEEL RBB.  
3. Powyższe spowodowane jest troską o środowisko naturalne, którego dobro jest jednym z najważniejszych celów 
STEEL RBB. 
4. Pod pojęciem Klient rozumie się firmę bądź osobę prywatną, która dokonuje zakupów ze STEEL RBB. 
5. Pod pojęciem Dostawcy rozumie się firmę bądź osobę prywatną, która dokonuje sprzedaży do STEEL RBB.   
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym dokumentem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa                  
w tym zakresie. 
7. Każdy Klient lub Dostawca współpracujący ze STEEL RBB zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym 
dokumentem oraz przestrzegania jego postanowień. 
8. Faktura elektroniczna polega na przesłaniu Klientowi przez STEEL RBB lub przesłania przez Dostawcę do STEEL 
RBB faktury sprzedaży, duplikatu faktury lub faktury korygującej wystawionej w formie elektronicznej, zgodnie                       
z obowiązującymi przepisami. 
9. Faktura elektroniczna wystawiona w formie elektronicznej jest równoznaczna z przesłaniem faktury wystawionej 
w formie papierowej i stanowi dokument księgowy. 
 

§ 2. Zasady wystawiania faktur elektronicznych 
 

Faktury elektroniczne wystawiane przez STEEL RBB przesyłane są z adresu E-HANDELSK@STEEL-RBB.PL  
1.  na adres podany za pomocą poczty elektronicznej przez Klienta podczas składania zamówienia i widniejący na 
druku potwierdzenia zamówienia. 
2. Klient ma możliwość rezygnacji z otrzymywania faktur elektronicznych każdorazowo na etapie składania 
zamówienia. 
3. Akceptacja potwierdzenia zamówienia z wpisanym adresem mailowym Klienta o którym mowa w pkt 1 jest 
równoznaczna z oświadczeniem o akceptacji faktur elektronicznych.  
4. Doręczenie faktury elektronicznej następuje z chwilą gdy wiadomość zawierająca fakturę została wysłana do 
Klienta na podany adres. 
5. Klient zobowiązany jest do korzystania z otrzymanych (w tym przechowywania) faktur zgodnie z zasadami 
określonymi w obowiązujących przepisach. 
6. W przypadkach szczególnych, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawienie i przesłanie 
faktury elektronicznej dokument będzie przesłany w formie papierowej. 
 

§ 3. Zasady otrzymywania faktur elektronicznych 
 

1. Faktury elektroniczne otrzymywane przez STEEL RBB przesyłane są na adres E-ZAKUPY@RBB-STAL.PL                
z adresu podanego za pomocą poczty elektronicznej przez Dostawcę podczas składania zamówienia. 
2. W przypadku braku możliwości technicznych Dostawca ma możliwość przesyłania faktur w formie papierowej. 
3. Podanie przez STEEL RBB podczas składania zamówienia adresu E-ZAKUPY@RBB-STAL.PL jest 
równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji faktur elektronicznych. 
4. Doręczenie faktury elektronicznej następuje z chwilą gdy wiadomość zawierająca fakturę została wysłana do 
STEEL RBB. 
 

§ 4. Postanowienia końcowe 
 

1. STEEL RBB zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego dokumentu. Wszelkie zmiany będą publikowane na 
stronie internetowej STEEL RBB. 
2. Dokument i wszelkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej. 
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