
Co zrobić, gdy mają Państwo uwagi do faktury? 

 

1. Jeśli chcecie Państwo, by faktura została wystawiona na innego nabywcę. 

Jeżeli nabywcą jest osoba fizyczna (np. Jan Kowalski) lub firma, a ma być inna osoba 

fizyczna (np. Jerzy Nowak) lub firma, prosimy o podanie nam mailem pełnych danych 

nowego nabywcy (imię i nazwisko, adres, a w przypadku firm również NIP). 

Po otrzymaniu takiej informacji z prośbą o zmianę danych, wystawimy fakturę korygującą 

dla poprzedniego nabywcy i prześlemy z prośbą o potwierdzenie otrzymania. Po 

zarejestrowaniu potwierdzenia wystawimy fakturę na nowego nabywcę i prześlemy ją. 

2. W danych nabywcy znajdują się błędne według Państwa informacje (np. adres, niepełna 

nazwa). 

W takim przypadku nabywca wystawia notę korygującą. Przesyła ją nam w formie 

elektronicznej lub papierowej (w dwóch egzemplarzach). Otrzymanie noty w formie 

elektronicznej potwierdzamy w sposób elektroniczny. Otrzymanie noty w formie 

papierowej potwierdzamy poprzez podpisanie jej kopii i odesłanie do wystawiającego. 

Wyjaśnienie. Jeżeli nabywca posługuje się numerem NIP nasze systemy pobierają 

automatycznie jego dane z bazy GUS. Często zdarza się, że są one nieaktualne. Nie jest to 

nasz błąd, ani wina, prosimy więc o wystawienie i przesłanie nam noty korygującej. 

3. W danych zawartych w fakturze znajdują się zbyt lakoniczne nazwy zakupionych 

produktów (np. komputer, notebook, towar według zamówienia). 

Nasz system wystawia faktury po zarejestrowaniu wpłaty lub po pobraniu produktów z 

magazynu w celu przygotowania ich do wysyłki. Zdarza się też, że na  Państwa prośbę 

wystawiamy faktury przed przygotowaniem produktów do wysyłki. W takiej sytuacji nie 

wiemy jakie cechy (numery seryjne, konfiguracje) będą one posiadały. 

Faktura przesyłana jest do Państwa w formie elektronicznej niezwłocznie po wystawieniu. 

Prosimy o cierpliwość. Z chwilą wydania paczek kurierowi otrzymacie Państwo maila, w 

którym jednym z załączników będzie dowód WZ lub specyfikacja. Oba te dokumenty są 

załącznikiem do faktury i stanowią jej integralną część. W treści tych dokumentów 

znajdują się szczegółowe opisy produktów wraz z ich cechami indentyfikacyjnymi 

(numery seryjne, inne indywidualne oznaczenia) oraz specyfikacje techniczne (np. w 

przypadku komputerów: model, procesor, RAM, HDD i wiele innych). 

 

 

 

 


