
Warunki logistyczne ASAJ 

 

1. Dzień przed każdą dostawą DOSTAWCA zobowiązuje się bezwzględnie dostarczyć 

dokument ilościowo-wartościowy drogą e-mailową na podany adres:  

 

SIEDLCE Tetmajera – bom.siedlce@asaj.pl 

SIEDLCE Centrum Dystrybucji – bom.cd@asaj.pl  

ŁUKÓW – dostawy.lukow@asaj.pl  

BIAŁA PODLASKA – dostawy.biala@asaj.pl  

ŁOMŻA – dostawy.lomza@asaj.pl  

BIAŁYSTOK – dostawy.bialystok@asaj.pl  

STOJADŁA – bom.stojadla@asaj.pl  

MIŃSK MAZOWIECKI – dostawy.minsk@asaj.pl  

OLSZTYN – dostawy.olsztyn@asaj.pl  

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI – dostawy.piotrkow@asaj.pl  

WARSZAWA MARYWILSKA – dostawy.marywilska@asaj.pl  

RADOM – bom.radom@asaj.pl  

RZESZÓW – dostawy.rzeszow@asaj.pl  

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – dostawy.ostrowiec@asaj.pl  

KOZIENICE – dostawy.kozienice@asaj.pl  

LUBLIN – dostawy.lublin@asaj.pl  

GDYNIA – bom.gdynia@asaj.pl  

KOSZALIN – dostawy.koszalin@asaj.pl  

TORUŃ – dostawy.torun@asaj.pl  

KIELCE – dostawy.kielce@asaj.pl  

 

2. Oryginał dokumentu handlowego FV Dostawca może przesłać jedynie na adres:  

 

ASAJ Sp. z o.o.  

08-110 Siedlce 

Ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 1 

 

W przypadku podpisanego porozumienia o przesyłaniu dokumentów FV drogą 

elektroniczną (wzór oświadczenia poniżej) nie wymaga się przesyłania dokumentu w 

formie tradycyjnej.  

 

3. Każda dostawa musi być zaawizowana na platformie awizacji. (LINK do platformy: 

https://awizacja.asaj.pl/)  

4. Każda dostawa powinna odbywać się na podstawie dokumentu WZ, który powinien 

być dołączony do dostawy.  

5. Brak numeru zamówienia ASAJ na liście przewozowym spedytora – spowoduje 

odmowę przyjęcia przesyłki/dostawy. 
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                                                                              Siedlce , dnia   

  

OŚWIADCZENIE 

o akceptacji faktur otrzymywanych w formie elektronicznej 

Działając na podstawie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2012, poz. 1528) 

w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi 

podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249 poz. 1661) oraz ustawy z 11 marca 2004 o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), informuję, że: 

1. Nabywca: ASAJ Sp. z o. o. 08-110 Siedlce ul. K. Przerwy-Tetmajera 1 NIP: 821-22-27-830 

AKCEPTUJE FAKTURY OTRZYMYWANE W FORMACIE PDF 

Wystawca: ………………………………………………..będzie przekazywał e-faktury drogą elektroniczną z adresu: 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..  

na adres e-mail dokumenty.elektroniczne@asaj.pl  od dnia …………………….  

2. W razie zmiany adresu, nabywca zobowiązuje się do powiadomienia wystawcy o nowym adresie e-mail. 
3. Duplikaty oraz korekty faktur sprzedaży będą przyjmowane w formacie PDF. 
4. Nabywca i wystawca faktur zobowiązują się przechowywać egzemplarze faktur w formie papierowej lub 

elektronicznej do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 
5. W przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawienie i przesłanie w formie 

elektronicznej dokumentów o których mowa w pkt. 2 lub 4 niniejszego oświadczenia, w szczególności 
w przypadku cofnięcia niniejszej akceptacji, wówczas dokumenty zostaną przesłane w formie papierowej. 

6. Niniejsza akceptacja może zostać cofnięta. Wówczas wystawca faktury traci prawo do wystawiania 
i przesyłania do nas faktur w formie elektronicznej od następnego dnia po otrzymaniu zawiadomienia 
o cofnięciu akceptacji. 

7. Wystawca oświadcza, że zapewnia autentyczność pochodzenia oraz integralność treści przesyłanych faktur 
VAT. 

 

 

Podpis Wystawcy      Podpis Nabywcy 

....................................     ……….................................. 
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