
ФОРМУЛЯР ЗА ПОРЪЧКА

Национална Компания за продажби „Форд”Месечна цена

(Лицензионна такса за определена 
потребителска сметка за достъп до 
FordMicrocat Market, платима на „Форд” от 
дилър на части на „Форд”).

Моля, прочетете и попълнете данните за дилър на части на „Форд”.

Данни за крайния потребител (Търговски клиент)

Дилър на части на “Форд”:

Долуподписаният се съгласява да спазва услковията за ползване на данните за краен потребител на FordMicrocat Market и 
Договора за лицензирания софтуер, намиращ се на www.infomedia.com.au/eula. Дилърът на части на “Форд” се задължава да 
заплаща месечната лицензионна такса в размер на 11.00 € на “Форд” и с това ще се освобождава крайния потребител от плащания 
към “Форд”.
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Търговски клиенти / самостоятелни сервизиПазар: България



ФОРМУЛЯР ЗА ПОРЪЧКА

Обяснения на полетата за попълване:

Формулярът трябва да се попълни с печатни букви, а не на ръка, за по – добро разчитане, ако се използва факс, макар че се 
препоръчва изпращане по екектронна поща.

     1)  Код на дилър на “Форд”: Това е кодът на дилъра с части на “Форд”. Този дилърски код ще се използва в процеса на 
фактуриране през Централната система за фактуриране на “Форд”. Препоръчваме попълване на формуляра съвместно с 
Партньора по договорирането на “Форд”.

     2)  Име на дилър на “Форд”: Името на дилъра на Партньора по частите на “Форд”, който ще фигурира във фактурата за 
таксите, свързани с FordMicrocat Market.

     3)  Лице за контакт: Лицето, което получава каталога за части и услуги в местната компания, оправомощена да извършва 
посредничество по продажбите (дилърския център).

     4) Длъжност: на лицето за контакт в дилърския център.

     5) Телефон: телефонният номер, включително и кода на държавата, започващ с +359 (примерно)

     6) Електронна поща: Адресът на електроннатата поща на лицето за контакт (задължително поле)

     7) Адрес: пълен адрес, улица и град.

     8) Пощенски код: или ZIP код

     9) Държава: или описание на Националнита Компания за продажби (NSC).

     

 10) - 19) Крайни потребители (търговските потребители), които ще получават от “Форд” информация за достъп, 
следователно данните на IMT (10) – (15) и подписа (16) – (19) са задължителни.

     10) Име: Името на крайния потребител/търговския потребител

     11) Телефон: Телефонният номер за IMT адреса, включително и двуцифрения код на държавата (започващ с +359…)

     12) Електронна поща: Адресът на електроннатата поща на лицето за контакт

     13)  Адрес: Пълният адрес, започващ със символа на пощенския код на отдела, улицата и града на крайния потребител / 
търговския потребител.

     14) Пощенски код: или ZIP код

     15) Държава: трябва да бъде идентичен с (9)

     16) Име: Лице, което законно се подписва за ангажимента на крайния потребител

     17) Длъжност: на правно оправомощеното лице за подписване, т. e. собственик, управител

     18) Подпис: законен / официален подпис за краен потребител

     19) Дата: на абонамента

Дилър с части “Форд” (задължителни полета)

     20) Име: Лицето, което законно ще се подписва за дилърския ангажимент (2)

     21) Длъжност: на правно оправомощеното лице за подписване, т. e. Принципала

     22) Подпис: законен / официален подпис на дилъра

     23) Дата: на абонамента
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