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5. Faktury elektroniczne będą udostępnione w formacie pliku PDF (Portable Document Format) dostępne na 

profilu Klienta w eBOK do 6 dni roboczych od jej wystawienia.

6. Do otrzymywania faktur w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta w eBOK oraz 

zainstalowany program do odczytywania plików w formie PDF np. Adobe Reader wersji 9 lub wyższej.

7. Za dzień doręczenia Klientowi faktur elektronicznych uznawany jest dzień udostępnienia ich na profilu 

Klienta w eBOK.

8. Faktury elektroniczne będą udostępniane na profilu Klienta w eBOK przez okres pięciu lat licząc od końca 

roku kalendarzowego, w którym minął termin płatności podatku.

9. O wystawieniu eka-faktury powiadamiamy Klienta wiadomością e-mail. Powiadomienie jest wysłane na 

podany w eBOK przez Klienta adres e-mail.

10. Fortum zastrzega sobie prawo do wystawienia i przesłania faktur w formie papierowej, w przypadku gdy 

zaistnieją przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiające wystawienie faktur w formie elektronicznej.

§ 3 Postępowanie reklamacyjne

1. Przedmiotem reklamacji może być wykonanie usługi przesyłania i udostępniania faktur drogą elektroniczną

niezgodne z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. Reklamacje dotyczące eka-faktury mogą być składane w formie tradycyjnej - pisemnej lub ustnej

lub elektronicznie poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klienta za pośrednictwem strony internetowej

www.fortum.pl/dla-domu/strefa-klienta/obsluga-klienta-cieplo lub na adres e-mail: cok@fortum.com.

3. Odpowiedź na reklamację przesyłana jest Klientowi za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej

w terminie 30 (trzydziestu) dni od przedstawienia Usługodawcy kompletu informacji lub dokumentów

pozwalających na rozpoznanie reklamacji. Złożenie reklamacji nie zwalnia Klienta od terminowego

regulowania bieżących należności za wykonane usługi przez Fortum.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 15.05.2020 roku.

2. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez Klientów poprzez wydrukowanie, zapisanie na

nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www.fortum.pl.

3. Fortum zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą

zamieszczane na stronie www.fortum.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.

4. Korzystanie przez użytkownika z usługi przesyłania i udostępniania faktur drogą elektroniczną po

wprowadzeniu zmian w regulaminie oznacza akceptację tych zmian.
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