
TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.                                                           
Pražská 264, 274 01 Slaný 
Tel.  +420 312 520 818-9 
Fax  +420 312 520 820 
info@toitoi.cz 
www.toitoi.cz 

Pobočky – Olomouc, Plzeň, České Budějovice, Hradec Králové, Brno, Poděbrady 

 

IČO 49551655  Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s., Praha                                                 
DIČ  CZ49551655 Číslo účtu: 102 110 0523/5500 
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 24391 
 
V_073302 

 

 

 

Souhlas se zasíláním daňových dokladů elektronickou cestou 

 

Vážení obchodní přátelé, 

 

dovolujeme si vám předložit nabídku a současně vás požádat o souhlas se zasíláním našich 

daňových dokladů elektronickou cestou. 

 

Budete-li s elektronickou formou zasílání dokladů souhlasit, obdržíte naše doklady 

bezprostředně po jejich vystavení. Současně pro sebe získáte více času pro interní schválení a 

zpracování dokladů včetně jejich uhrazení. Elektronicky zaslané daňové doklady budou ve 

standardním formátu pdf, budou obsahovat všechny náležitosti požadované českou legislativou 

a budou zasílány z e-mailové adresy faktura@toitoi.cz  

 

Pokud si nastavíte e-mailovou složku speciálně pro uvedenou adresu, budete mít všechny 

daňové doklady od naší společnosti uloženy v jedné složce.  

 

V případě vašeho souhlasu prosíme o vyplnění přiloženého formuláře a jeho zaslání na e-

mailovou adresu: 

 

kapitancikova@toitoi.cz 

 

Elektronické zasílání daňových dokladů aktivujeme obratem po obdržení vašeho souhlasu. 

 

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci. 

 

S pozdravem 

        
 

Ing. Jana Antonová 

Finanční ředitel 

 

Slaný, 8. 1. 2021        
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Souhlas se zasíláním daňových dokladů elektronickou cestou 

 

 

 

Název společnosti: _________________________________________ 

 

 

IČ:   _________________________________________ 

 

 

Sídlo:    _________________________________________ 

 

 

Zastoupena:   _________________________________________ 

 

 

 

Pro účely společnosti TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. potvrzujeme, že souhlasíme s doručováním 

daňových dokladů elektronickou cestou. Daňové doklady prosíme zasílat na naši e-mailovou adresu: 

 

 

____________________________________ 

 

 

Elektronické obdržení daňových dokladů ve formátu pdf budeme považovat za řádné doručení dokladů. 

 

 

 

V ________________ dne_______________ 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Jméno, příjmení / Podpis  
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