E-faktura jest dostępna wyłącznie dla klientów
posiadających konto w eBOK, który umożliwia
całodobowy
dostęp
do
danych
handlowych
i technicznych związanych z rozliczaniem zużycia
energii elektrycznej i/lub paliwa gazowego.
W celu założenia konta w eBOK należy:
• wejść na stronę ebok.tauron.pl
• wybrać opcję „Zarejestruj się”
• wypełnić krótki formularz rejestracyjny
• aktywować konto za pomocą linku aktywacyjnego,
który przyjdzie na wskazany podczas rejestracji
adres e-mail
• zalogować się do eBOK przez stronę ebok.tauron.pl
Dzięki eBOK klient ma stały dostęp do informacji
na temat:
• rozliczeń z tytułu energii elektrycznej i/lub paliwa
gazowego
• wystawionych faktur
• płatności i stanu należności
• punktów poboru energii elektrycznej lub paliwa
gazowego
• zużycia energii elektrycznej lub paliwa gazowego
w formie graficznej
• posiadanych umów
Aby sprawnie założyć konto w eBOK,
należy przygotować ostatnią fakturę
za energię elektryczną lub paliwo
gazowe, na której znajduje się numer
ewidencyjny kontrahenta lub numer
płatnika, potrzebny do rejestracji.
W przypadku problemów z rejestracją
w eBOK prosimy o wypełnienie formularza
kontaktowego dostępnego na stronie
ebok.tauron.pl lub o kontakt pod
numerem telefonu 32 606 0 611.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

ebok.tauron.pl
32 606 0 611

E-faktura w eBOK
Skorzystaj już dziś!
biznes.tauron.pl

E-faktura w eBOK
Wybierz wygodne
i bezpieczne rozwiązanie
z korzyścią dla środowiska
naturalnego.
E-faktura to propozycja dla klientów biznesowych,
którym zależy na wygodzie i szybkim pozyskaniu
dokumentów rozliczeniowych za energię elektryczną
lub/i paliwo gazowe przy jednoczesnym wsparciu
ochrony środowiska naturalnego. Usługa jest
całkowicie bezpłatna.

E-faktura jest dostępna dla klientów
posiadających konto w eBOK.
E-faktura trafia bezpośrednio na konto w eBOK,
a informacja o jej udostępnieniu przesyłana jest
na podany adres e-mail. Dzięki temu masz 100%
pewności, że faktura trafi we właściwe ręce.

DLACZEGO WARTO?
 WYGODA
•

powiadomienie o wystawieniu faktury wysyłane
na e-mail zaraz po jej wystawieniu

•

szybki dostęp do faktur i innych dokumentów
rozliczeniowych natychmiast po ich wystawieniu

Skorzystaj z e-faktury już dziś!

 
BEZPIECZEŃSTWO
•

brak ryzyka zagubienia/zniszczenia faktury

•

faktury dostępne wyłącznie w eBOK

•

brak dostępu do faktury przez osoby niepożądane

•

wejść na stronę ebok.tauron.pl

•

gwarancja bezpiecznego, szyfrowanego połączenia
z Internetem

•

z alogować się na konto eBOK
(w przypadku braku konta – zarejestrować się)

•

przejść do sekcji Umowa i Dane/Dane Klienta

•

wybrać sposób dostarczania faktur
przez internet (e-faktura)

•

aktywować e-fakturę za pomocą linku
aktywacyjnego, który przyjdzie na wskazany
podczas rejestracji adres e-mail

 OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
•

dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

 OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

JAK OTRZYMAĆ E-FAKTURĘ?

E-faktura jest to faktura przesłana w formie elektronicznej,
zawierająca takie same dane co tradycyjna faktura
papierowa.
E-faktura jest prawnie obowiązującym dokumentem
spełniającym wymogi wskazane w ustawie o podatku od
towarów i usług, akceptowanym przez urząd skarbowy jak
jej papierowy odpowiednik.

W celu aktywacji e-faktury należy:

