
FORMULAR DE COMANDĂ 

Ford Romania SA  
Eugen Rotaru 
Global Business Park 
10 Bucuresti North Road 
077190 Bucuresti, Romania“
erotaru@ford.com

Preţ per dealer în funcţie de clasificare 

Preţ lunar / Punct de 
vânzare:   

64 Euro

187 Euro

mic

mediu

Vă rugăm să completaţi câte un singur formular de comandă FordMicrocat EPC pentru fiecare punct de vânzare!  

Piaţă: România 

Taxa de licenţă se aplică per locaţie şi în funcţie de tipul licenţei. Toate preţurile nu conţin TVA. 

Utilizator punct de vânzare        

FordMicrocat (EPC & Superservice)

Facturarea        

1)

6)

8)

10)

11)

12)

4)

2)

3)

22)

23)

Codul titularu-

Persoană de 

Telefon

Numele administratorului

Persoană de contact

Autentificare a administratorului în portalul de dealeri

Adresă de email a administratorului

Oraş

Denumire dealer

mic mediu mare

Adresă dealer

Codul dealerului debitor COD CNA

Denumirea dealerului debitor

7)

9)

5)

Poziţie 

Email

Cod poştal

Necesită access la Microcat Market (manager de comenzi pentru vânzatorii de piese)



FORMULAR DE COMANDĂ 

Subsemnatul, accept prin prezentul termenii şi condiţiile contractului de licenţă pentru folosirea datelor şi a 
software-ului de către utilizatorul final (EULA) al FordMicrocat EPC, în versiunea finală disponibilă pe www.
infomedia.com.au/eula.

Facturarea pentru FordMicrocat EPC se face individual, pentru fiecare punct de vânzare.

Costul FordMicrocat EPC acoperă atât taxa de aplicaţie cât şi taxa pentru datele incluse în aceasta. Ford îşi 
rezervă dreptul de a revizui modelul de tarifare şi facturare în orice moment.

Toate comenzile trebuie completate cu ştampilă, dată şi semnătura dealerului care va fi debitat.

Vă rugăm să trimiteţi formularul completat prin fax la adresa de 
contact prezentă în partea superioară a acestui formular.

Nume

Semnătură

Data

Poziţie

Număr de contact

Ştampilă dealer


	Sign Number: 
	Sign Name: 
	Sign Position: 
	Signature Date: 
	Image2_af_image: 
	Signature_es_:signatureblock: 
	Dealer Code: 
	Dealers Name: 
	Address: 
	City: 
	Postcode: 
	Contact Person: 
	Position: 
	Phone: 
	Email: 
	Medium: Off
	Large: Off
	Admin Name: 
	Admin Login: 
	Admin Email: 
	Debiting Dealer Code: 
	Debiting Dealer Name: 
	Small: Off


