
REGISTRÁCIA NA ZASIELANIE FAKTÚR V ELEKTRONICKEJ PODOBE 

REGISTRATION TO E-INVOICING 

* Prosím, vyberte z možností a zadajte  vaše zákaznícke číslo TNT alebo FedEx./ Please choose the
appropriate option and type your TNT or FedEx account number.

**Adresa, na ktorú si želáte dostávať originály eFaktúr chránené elektronickým podpisom TNT. Je
  možné zvoliť si len jednu e-mailovú adresu./ Please enter the e-mail address where you wish to  

receive the original electronic invoices protected by TNT digital signature. It is possible to choose 
only  one e-mail address.

Dátum 
Dátum 
Date 

_________________________ 
Pečiatka a podpis 

Stamp and signature 

Vyplnený formulár treba zaslať na adresu: accountrequest.sk@tnt.com 
Please send the completed form to: accountrequest.sk@tnt.com 

E-mailová adresa TNT, z ktorej sú odosielané eFaktúry: e-invoicing.sk@tnt.com.
Your e-Invoices will be sent from TNT e-mail address: e-invoicing.sk@tnt.com.

Vyplnením a odoslaním tohto formuláru dávate súhlas na zasielanie faktúr v elektronickej podobe (vierohodnosť 
faktúry bude zabezpečená digitálnym podpisom). Ak si želáte dostávať faktúry naďalej aj v papierovej forme 
(táto služba je spoplatnená), pošlite, prosím, písomnú žiadosť na adresu: accountrequest.sk@tnt.com. 
By completing and sending this form you agree with sending of electronic invoices from TNT (invoices’ credibility 
will be secured by TNT digital signature). If you wish to continue to receive paper invoices (this service is 
charged) please send a written request to the address: accountrequest.sk@tnt.com. 

Obchodný register Okresného súdu BA I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 5165/B  
IČO: 31 351 603, IČ DPH: SK2020329113, ING Bank N.V., Bratislava, 
IBAN: SK37 73 00 0000 0090 0000 6139

MENO A PRIEZVISKO: 
NAME & SURNAME: Vaše meno a priezvisko 

TNT/FEDEX ZÁKAZNÍCKE ČÍSLO*: 
TNT/FEDEX CUSTOMER NUMBER: Vaše zákaznícke číslo TNT 

KONTAKTNÁ OSOBA: 
CONTACT PERSON: Meno kontaktnej osoby 

E-MAILOVÁ ADRESA
NA ZASIELANIE eFAKTÚR**: EMAIL
ADDRESS FOR DELIVERING
eINVOICES*:

e-mail

E-MAILOVÁ ADRESA NA ZASIELANIE
KÓPIÍ eFAKTÚR:
E-MAIL ADDRESS FOR DELIVERING
COPIES OF e-INVOICES:

e-mail

TNT Express Worldwide spol. s r.o. 

Pri starom letisku 14 
830 06 Bratislava 36 
Slovenská republika 
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