
 

INSTRUKCJE FAKTUROWANIA 

05.09.2019 

 

 

Drodzy dostawcy i partnerzy Puume! 

Faktury muszą zawierać następujące informacje, aby były autoryzowane w terminie.  

Jeśli informacje rozliczeniowe są niekompletne, zwrócimy fakturę nadawcy w celu uzupełnienia 

brakujących informacji. 

 

1. Numer zamówienia 

2. Nazwa projektu  

3. Osoby odpowiadające za projekt 

   (Po stronie polskiej i zagranicznej) 

4. Dwujęzyczne nazwy artykułów  

   (tak jak w zamówieniu) 

 

 

FAKTURY PRZESYŁANE     renata.pudelek@puume.pro 

DROGĄ MAILOWĄ      anna.dabrowska@puume.pro 

 

FAKTURY PRZESYŁANE     Puume Polska Sp. z o.o. 

POCZTĄ       ul. Przyczółkowa 141a 

        02-962 Warszawa 

        Polska 

 

• Faktury należy wysyłać pocztą w jednej kopercie z załącznikami, faktur wielostronicowych nie 

należy dzielić na wiele kopert. 

• W tej samej kopercie można umieścić wiele faktur. 

• Prosimy o zwrócenie uwagi na dobrą rozdzielczość wydruku faktur. 

• Strony faktury nie mogą być zszywane razem. 

• Kwota faktury, numer konta oraz SWIFT muszą być wyraźnie widoczne. 

 

Z poważaniem, Puume Polska Sp. z o.o. 

 

Puume Polska Sp. z o.o. 

ul. Przyczółkowa 141a 

02-962 Warszawa, Polska 

NIP: 951-248-20-53 

VAT id no.: PL9512482053  

Regon: 383033557 

mailto:renata.pudelek@puume.pro
mailto:anna.dabrowska@puume.pro


 

INVOICING INSTRUCTIONS 

05.09.2019 

 

 

Dear Puume Supplier and Partner! 

Invoices must contain the following information to be authorized on time. 

If the billing information is incomplete, we will refund the sender's invoice to complete the missing 

information., we will return the invoice to the sender for completion with missing information and for 

re-billing. 

1. Order numer 

2. Project name 
3. Persons responsible for the project 

    (On the Polish and foreign side) 

4. Bilingual article names 

    (as in the order) 

 

 

EMAIL INVOICES      renata.pudelek@puume.pro 

        anna.dabrowska@puume.pro 

 

 

PAPER INVOICES      Puume Polska Sp. z o.o. 

        ul. Przyczółkowa 141a 

        02-962 Warszawa 

        Polska 

 

• Invoices should be sent by post in one envelope with attachments, multi-page invoices should not be 

divided into many envelopes. 

• Multiple invoices can be placed in the same envelope. 

• Please pay attention to the good resolution of invoice printing. 

• Invoice pages cannot be stapled together. 

• The invoice amount, account number and SWIFT must be clearly visible. 

 

Best regards, Puume Polska Sp. z o.o. 

 

Puume Polska Sp. z o.o. 

ul. Przyczółkowa 141a 

02-962 Warszawa, Polska 

NIP: 951-248-20-53 

VAT id no.: PL9512482053  

Regon: 383033557 

mailto:renata.pudelek@puume.pro
mailto:anna.dabrowska@puume.pro

