
 

Linde Gas a.s. 

Sídlo: U Technoplynu 1324 

198 00 Praha 9 

 

 

IČO: 00011754 

DIČ: CZ00011754 

 

Bankovní spojení pro platby v CZK: 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Č. účtu: 2113539415/2700 

IBAN: CZ31 2700 0000 0021 1353 9415 

BIC: BACX CZ PP 

 

Bankovní spojení pro platby v EUR: 

Deutsche Bank Mnichov 

Č. účtu: 220 230667800 BLZ: 700 700 10 

IBAN: DE62 7007 0010 0230 6678 00 

BIC/SWIFT: DEUTDEMMXXX 

Kontakty: 

Telefon: 800 121 121 

Fax: 272 100 752 

www.linde-gas.cz 

info.cz@linde.com 

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 411. Společnost je certifikovaná dle ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001,  

FSSC 22000 a je držitelem osvědčení Responsible Care. 

Please use Google Translate for English. 
 

Závazná pravidla pro dodavatele k zasílání e-faktur do „Linde“, platná od 9.3.2020 
 
 
Za „Linde“ se pro potřebu těchto pokynů považuje Linde Gas a.s. a Linde Sokolovská s.r.o. v České 
republice a dále Linde Gas s.r.o. ve Slovenské republice. 
 
Linde zavedla automatický systém zpracování elektronicky přijímaných faktur. Pro jeho funkčnost 
jsou dodavatelé povinni dodržovat následující pravidla. V případě nedodržení těchto pravidel, 
nebude faktura přijata k dalšímu zpracování a nebude zaplacena.  
 
1. Faktury pro Linde Gas a.s. a Linde Sokolovská s.r.o. v České republice musí být doručeny e-

mailem na adresu faktura@linde.com 

2. Faktury pro Linde Gas s.r.o. ve Slovenské republice musí být doručeny e-mailem na adresu 
faktury.sk@linde.com 

3. Faktura v e-mailu musí být výhradně jako přiložený soubor ve formátu PDF. Jakékoliv další 
informace z e-mailu včetně souborů v jiných formátech budou ztraceny a nebudou nikterak 
zpracovány. 

4. Jeden e-mail může obsahovat jeden nebo více souborů ve formátu PDF. Každý soubor PDF je 
považován za samostatnou fakturu. 

5. Doplňující přílohy/informace k fakturám musí být vždy součástí jednoho a téhož souboru s 
fakturou v PDF a nesmí se zasílat samostatně. 

6. Velikost e-mailu nesmí přesáhnout 10 MB. 

7. V případě, že e-mail bude dodavatelem zaslán bez souboru (faktury) nebo nebude z výše 
uvedených důvodů přijat, bude o tom dodavatel informován automaticky e-mailem na stejnou 
adresu, z které Linde jeho e-mail obdržela. 

8. V případě, kdy dodavatel nemůže zaslat elektronickou fakturu e-mailem, má právo zaslat fakturu 
v papírové formě na adresu uvedenou v objednávce. 


