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INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA

e-mail:
zutzagorz.@pro.onet.pl

nowe rozwiązanie Zakładu Usług Technicznych Sp. o.o. stworzone z myślą o
wszystkich, którzy szukają wygodnej i skutecznej formy zdobywania informacji oraz

Prezes Zarządu
 013-46-51-500
fax. 013-46-51-505
Główny Księgowy
 013-46-51-505
Wydział
Elektromechaniczny
 013-46-51- 444
Oczyszczalnia
ścieków
 013-46-51- 322

kontaktowania się z ZUT Sp. o.o.
Poprzez wdrożenie bezpłatnego systemu nasza firma wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom oraz rosnącym wymaganiom swoich klientów.Internetowe Biuro
Obsługi umożliwi wszystkim zainteresowanym załatwienie sprawy związanej z
rozliczeniem usług wodociągowo - kanalizacyjnych poprzez łącza internetowe.
Internetowe Biuro Obsługi Klienta to:
Dostęp do pełniejszej informacji * Ułatwienie kontaktu * Szybszy przepływ danych

IBO pozwoli zaoszczędzić Państwa czas i pieniądze!
www.ibo.zut.zagorz.net
Internetowe Biuro Obsługi umożliwia:
- otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
- kontrolę rozrachunków
- przeglądanie historii wskazań wodomierza głównego
- przekazywanie odczytów
- dokonywanie analizy zużycia wody, odprowadzonych
ścieków i opłat
- przesyłanie i otrzymywanie wiadomości
- weryfikowanie danych ewidencyjnych
Aby utworzyć swoje konto w IBOK należy zapoznać się z „Formularzem
akceptacji” zamieszczonym na odwrocie niniejszej informacji a następnie złożyć
podpisany egzemplarz w siedzibie ZUT Sp. o.o.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: tel. 134651500
134651505

Odcinek dla Przedsiębiorstwa
FORMULARZ AKCEPTACJI
hasło

Akronim Klienta systemu ZUT Sp. z. o.o.

Imię, Nazwisko / Nazwa:…………………………………………….
Kod pocztowy, Miejscowość:……………………………………..…
Ulica, numer domu:………………………………………………….
Akronim klienta systemu ZUT Sp. z. o.o.:…………………….……
Adres e-mail:………………………………………………………….
Niniejszym akceptuję wystawianie i udostępnianie przez Zakład Usług Technicznych Sp. o.o. z siedzibą w Zagórzu
przy ulicy Bieszczadzkiej 5, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000132011 w Sądzie
Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, NIP 687-10-04-553 faktur VAT, korekt faktur VAT oraz
duplikatów faktur VAT (wystawianych zarówno w zakresie prowadzonej działalności podstawowej jak i pozostałej)
w formie elektronicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. 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) przy wykorzystaniu indywidualnego
dostępu do Internetowego Biura Obsługi Klienta IBO
Oficjalna strona internetowa ZUT Sp. z o.o. znajduje się pod adresem:
http://www.zut.zagorz.net
Bezpośredni dostęp do Internetowego Biura Obsługi Klienta IBO
https://ibo.zut.zagorz.net
Zgodnie z ustaleniami dostęp do usługi Internetowego Biura Obsługi Klienta Zakładu Usług Technicznych Sp. o.o.
rozpocznie się po aktywacji linku otrzymanego na podany przez Klienta adres e-mail. Wszelka korespondencja
dotycząca zmian na koncie Klienta w uruchomionej usłudze będzie przesyłana z adresu e-mail:
odczyty@zut.zagorz.net.
Akceptacja usługi albo jej cofnięcie może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udostępnienia usługi IBO, zgodnie z Ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 202 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi
zmianami). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi IBO. Klientowi przysługuje prawo
dostępu do treści danych i ich poprawienia.
……………………

…………………

Miejscowość i data

Podpis

Odcinek dla Klienta
Akronim Klienta systemu ZUT Sp. z. o.o.

hasło

Podane dane będą przetwarzane przez Zakładu Usług Technicznych Sp. o.o. z siedziba w Zagórzu w celu
udostępnienia usługi IBO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi IBO.
Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawienia

