
OBRAZEC ZA NAROČILO

Ford ImporterMesečno plačilo

(nadomestilo za licenco za vsak naveden 
uporabniški račun za dostop do sistema 
FordMicrocat Market, ki ga trgovec s Fordovimi 
nadomestnimi deli plača družbi Ford)

Prosimo, preberite in izpolnite podatke zastopnika za prodajo nadomestnih delov družbe Ford.

Podatki o končnem uporabniku (poslovni stranki)

Zastopnik za prodajo nadomestnih delov družbe Ford:

Podpisani se strinja s pogoji licenčne pogodbe za končne uporabnike podatkov in programov sistema FordMicrocat 
Market, ki je objavljena na spletnem naslovu www.infomedia.com.au/eula. Trgovec s Fordovimi nadomestnimi deli je 
dolžan družbi Ford za licenco mesečno plačati 11,00 €, kar končnega uporabnika odvezuje vseh plačil družbi Ford.
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Poslovne strankeTržišče: Slovenija



OBRAZEC ZA NAROČILO

Razlaga polj za izpolnjevanje:

Pri pošiljanju faksa je treba zaradi boljše čitljivosti obrazec za naročilo natisniti - ne izpolnite ga ročno, 
priporočljivejše pa je pošiljanje po elektronski pošti.

     1)  Koda zastopnika družbe Ford: to je koda zastopnika za prodajo nadomestnih delov družbe Ford. Ta koda 
zastopnika se uporablja v postopku programa družbe Ford za centralno izstavljanje faktur. Priporočamo, da 
obrazec izpolnite s pogodbenim partnerjem družbe Ford.

    2)  Ime zastopnika družbe Ford: ime zastopnika za prodajo nadomestnih delov družbe Ford, ki bo prejemal 
fakture za plačilo nadomestila za uporabo sistema FordMicrocat Market.

    3) Kontaktna oseba: oseba v zastopništvu, ki prejme katalog P&S.

    4) Položaj: položaj kontaktne osebe v zastopništvu.

    5) Telefon: telefonska številka, vključno s klicno številko države (npr. +44 na začetku).

    6) Email: naslov elektronske pošte kontaktne osebe (obvezno polje)

    7) Naslov: popoln naslov, cesta in mesto.

    8) Poštna številka: poštna številka naslova.

    9) Država: ali opis centra NSC.

10 – 19 Končni uporabniki (poslovne stranke) bodo od družbe Ford prejeli informacije za dostop, zato so podatki 
IMT 10 – 15 in podpis 16 – 19 obvezni.

    10) Ime: ime končnega uporabnika/poslovne stranke

    11) Telefon: telefonska številka naslova IMT, vključno z dvomestno klicno številko države (na začetku ++386…).

    12) Email: naslov elektronske pošte kontaktne osebe.

    13)  Naslov: popoln naslov s številko oddelka na začetku, s cesto in mestom končnega uporabnika / poslovne 
stranke.

    14) Poštna številka: poštna številka naslova.

    15) Država: mora se ujemati z navedbo pod številko (9)

    16) Ime: oseba, ki je zakoniti podpisnik pogodbe s končnim uporabnikom.

    17) Položaj: položaj zakonitega podpisnika, npr. lastnik, poslovodja.

    18) Podpis: zakoniti / uradni podpis končnega uporabnika.

    19) Datum: datum podpisa.

Zastopnik prodaje delov družbe Ford (obvezna polja)

    20) Ime: oseba, ki je zakoniti podpisnik pogodbe zastopnika (2).

    21) Položaj: položaj zakonitega podpisnika, npr. direktor.

    22) Podpis: zakoniti / uradni podpis zastopnika.

    23) Datum: datum podpisa.
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