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Informacja dla Dostawców na temat procesu płatności 
realizowanego przez ABB w Polsce 
 
Szanowny Dostawco ABB, 
 
W ramach standardowego procesu realizowania płatności poprzez ABB, przedstawiamy 
poniżej szczegółowe informacje odnoszące się do procesu realizowania płatności ze 
skutkiem od dnia 01.06.2014. 
 
Terminy realizowania płatności 
  
ABB Sp. z o.o. realizuje płatności na rzecz swoich dostawców raz w tygodniu, każdorazowo 
we środę.  
 
Warunki płatności 
 
Prolongata uzgodnionych warunków płatności zostanie wdrożona celem korespondowania z 
najbliższym terminem realizowania płatności jak powyżej.   
 
Minimalne wymagania dotyczące faktur 
 
Poniżej zostały wymienione minimalne wymagania dotyczące informacji, które są niezbędne 
na fakturze, celem zapewnienia szybkiej realizacji płatności jak i uniknięcia odrzucenia 
faktury. Zwracamy uwagę, że faktury nie zawierające wymaganych minimalnych informacji 
mogą zostać odrzucone przez ABB.  
Termin płatności będzie liczony od daty otrzymania poprawnej, zaakceptowanej przez ABB 
faktury lub od daty otrzymania produktów/usługi, w zależności co nastąpi później.  
 

 Nazwa dostawcy 

 Adres dostawcy wraz z danymi osoby kontaktowej (telefon, adres email, itp.) 

 Data wystawienia faktury 

 Numer faktury 

 Numer Zamówienia (ten sam, który widnieje na zamówieniu) wraz z numerami pozycji 
zamówienia  

 Poprawna, prawnie obowiązująca nazwa i adres Klienta 

 Ilości, jednostka miary zgodna z normą ISO 

 Specyfikacja dostarczonych produktów 

 Cena (sumaryczna wartość zafakturowana) 

 Waluta 

 Wysokość podatku / VAT-u 

 Numer Identyfikacji Podatkowej 

 Warunki płatności 

 Dane kontaktowe osoby upoważnionej w ABB Sp. z o.o. do otrzymywania faktur 
(obowiązkowe dla faktur nie odnoszących się do Zamówienia) 
 

   
Metody dostarczania faktur do ABB 
 
Faktury elektroniczne: ABB preferuje otrzymywanie faktur droga elektroniczną 
 
W temacie e-faktur proszę kontaktować się z: agnieszka.machnacka@pl.abb.com 
 
 



 
 
Faktury przesyłane drogą pocztową: faktura powinna zostać wysłana na adres zamieszczony 
w Zamówieniu. W przypadku, gdy adres nie został podany w Zamówieniu, faktura powinna 
zostać przesłana na adres podany poniżej. 
 
Prosimy o przesyłanie faktur w kopertach z dopiskiem "INVOICE". 
 

Faktury przesyłane drogą pocztową, prosimy kierować na adres:  
ref. ABB Sp. z o. o.  
Postfach (P.O. Box) 22 11 53  
04131 Leipzig  
Deutschland 
 
 
Faktury przesyłane poprzez firmy kurierskie, prosimy kierować na adres: 
ref. ABB Sp. z o. o.  
Landsberger Str. 140  
04157 Leipzig  
Deutschland 
 

 
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat procesu obsługi faktur oraz procesu 
realizacji płatności zapraszamy na nasze strony internetowe www.abb.com/supplyingtoabb. 
 
Informujemy, że niniejszy dokument jest częścią standardowych warunków dostarczania 
produktów i usług dla ABB. 
 
Więcej informacji 
 
Dodatkowe informacje są dostępne na www.abb.com/supplyingtoabb, lub proszę o 
kontakt z osobą kontaktową z lokalnego SCM-u lub zaopatrzenia. 
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