Je čas. Urobme niečo spoločne pre našu planétu a znížme uhlíkovú stopu!
Bratislava 24.11.2021
Je čas prestať hovoriť o tom, čo všetko by sme mali urobiť pre životné prostredie a pre našu
planétu a konečne začať konať. Dnes sa už snažia separovať odpad mnohí z nás. Majitelia
spoločností znižujú energetickú náročnosť budov, dobrovoľníci čistia prírodu, vysádzajú
stromčeky. Je tu však ešte jedna vec, ktorou vieme prispieť skutočne všetci. Prejdime spolu
z papierových na elektronické faktúry a šetrime naše lesy, ktoré pre nás produkujú
kyslík. Telekomunikačný operátor RadioLAN, spol. s r.o., ktorý je podľa štatistík Regulačného
úradu najväčší poskytovateľ internetu prostredníctvom fixnej rádiovej siete, začína od seba
a motivuje svojich zákazníkov, aby sa k nemu pridali.
„Prechodom na elektronickú faktúru znížime uhlíkovú stopu a zároveň si vzájomne ušetríme
náklady, miesto a čas, ktoré môžeme venovať niečomu inému. Chápeme, že nie pre každého
zákazníka je ochrana životného prostredia, šetrenie miesta a času dostatočnou motiváciou na to,
aby prešiel na elektronickú faktúru, preto sa ich snažíme motivovať aj inak“, vysvetľuje Filip
Križko, konateľ RadioLAN. Zákazníci prechodom na elektronickú faktúru ušetria a ušetrí aj
poskytovateľ služieb. „Ušetrené peniaze budeme investovať do rozvoja modernej, voči prírode
šetrnej siete a našich zákazníkov odmeníme nielen kvalitnými službami za menej peňazí, ale
súťažou o hodnotné ceny“, uzatvoril Križko.
Zákazníci nemusia čakať, kedy im do poštovej schránky príde papierové vyhotovenie faktúry s ktorou
by následne museli utekať na poštu a vystáť si rad, aby faktúru uhradili. Faktúry od spoločnosti
RadioLAN už prioritne prichádzajú zákazníkom na ich e-mail a rovnako sú aj v privátnej zóne na webe
spoločnosti, kde je k dispozícii celý archív, ktorý zákazníkom doma zbytočne nezaberá miesto.
Zákazníci tak majú faktúru vždy po ruke v mobile, tablete, či v notebooku a uhradiť ju môžu z pohodlia
doma prostredníctvom bankového prevodu alebo platobnej brány. V neposlednom rade aj Vy
môžete pomôcť v boji proti korona vírusu. Na rozdiel od papierovej je elektronická faktúra
bezpečnejšia. Takejto faktúry, na rozdiel od papierovej, sa nebude nikto dotýkať a bude
bezpečne doručená do Vašej emailovej schránky.
Každá domácnosť mesačne dostane do poštovej schránky množstvo papierových faktúr, napr. za
telekomunikačné služby, plyn, elektrinu, poistenie osôb a majetku, atď. Domácnosť faktúry následne
uhradí na pošte, alebo v lepšom prípade elektronicky. Papierová forma faktúry je v dnešnej digitálnej
dobe prežitok, ktorý zbytočne zaťažuje životné prostredie.
Ale začnime od začiatku. Papier sa vyrába z dreva. Ťažba dreva, spracovanie až po samotnú
výrobu papiera spôsobuje uhlíkovú stopu. Tomu môžeme predísť tak, že spoločne prejdeme
z papierových na elektronické faktúry.
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