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Formulár s podpisom pre program 

Číslo zmluvy MBA/MBSA U2811448 
 

6-E5AUNV7EG 

Číslo zmluvy 
S1753409 

PCN: B1416A1D 

  

Poznámka:  Uveďte príslušné aktívne čísla priradené dokumentom nižšie. Spoločnosť Microsoft vyžaduje, aby tu bolo 
uvedené aktívne priradené číslo alebo aby bolo uvedené v zozname nižšie ako nové. 

 

Na účely tohto formulára môže termín „zákazník“ znamenať podpisujúci subjekt, zúčastnenú 
afiláciu, vládneho partnera, inštitúciu alebo inú stranu uzatvárajúcu multilicenčnú zmluvu na 
program. 

Tento formulár s podpisom a všetky zmluvné dokumenty uvedené v nasledujúcej tabuľke sa 
uzatvárajú medzi zákazníkom a afiláciou spoločnosti Microsoft, ktorá ich podpisuje, odo dňa účinnosti 
uvedeného nižšie. 

Zmluvný dokument Číslo alebo kód 

<Vyberte zmluvu> Číslo alebo kód dokumentu 
<Vyberte zmluvu> Číslo alebo kód dokumentu 
<Vyberte zmluvu> Číslo alebo kód dokumentu 
<Vyberte zmluvu> Číslo alebo kód dokumentu 
<Vyberte zmluvu> Číslo alebo kód dokumentu 
<Vyberte prihlášku alebo registráciu> Číslo alebo kód dokumentu 
<Vyberte prihlášku alebo registráciu> Číslo alebo kód dokumentu 
<Vyberte prihlášku alebo registráciu> Číslo alebo kód dokumentu 
<Vyberte prihlášku alebo registráciu> Číslo alebo kód dokumentu 
<Vyberte prihlášku alebo registráciu> Číslo alebo kód dokumentu 
Amendment COCPEffectiveDate M15 M15-6-E5AUNV7EG 
Popis dokumentu Číslo alebo kód dokumentu 
Popis dokumentu Číslo alebo kód dokumentu 
Popis dokumentu Číslo alebo kód dokumentu 
Popis dokumentu Číslo alebo kód dokumentu 

Svojimi podpismi nižšie zákazník a afilácia spoločnosti Microsoft súhlasia, že (1) dostali, prečítali si 
a rozumejú zmluvným dokumentom uvedeným vyššie vrátane akýchkoľvek webových stránok alebo 
dokumentov zahrnutých odkazom a akýmkoľvek dodatkom týchto dokumentov a (2) súhlasia s tým, 
že budú viazaní podmienkami všetkých týchto dokumentov. 

Zákazník 

Obchodné meno alebo názov subjektu (právnickej osob y)* Slovenska agentura zivotneho 
prostredia      

Podpis*  

Meno a priezvisko (tla čeným)* Ing. Martin Vavřinek 

Funkcia (tla čeným)* generálny riaditeľ SAŽP 

Dátum podpisu* 13.2.2014 

Symbol * označuje informácie, ktoré musia byť uvedené 
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Afilácia spolo čnosti Microsoft 

Microsoft Ireland Operations Limited 

IČ DPH: IE8256796U 

Podpis  

Meno a priezvisko (tla čeným)       

Funkcia (tla čeným)       

Dátum podpisu       
(dátum podpisu afiláciou spoločnosti Microsoft) 

Deň účinnosti       
(môže sa odlišovať od dátumu podpisu spoločnosťou Microsoft) 

Volite ľný 2. podpis zákazníka alebo podpis sprostredkovate ľa (ak existuje)  

Zákazník 

Obchodné meno alebo názov subjektu (právnickej osob y)*       

Podpis*  

Meno a priezvisko (tla čeným)*       

Funkcia (tla čeným)*       

Dátum podpisu*       

Symbol * označuje informácie, ktoré musia byť uvedené 

Sprostredkovate ľ 

Obchodné meno alebo názov subjektu (právnickej osob y)*       

Podpis*  

Meno a priezvisko (tla čeným)*       

Funkcia (tla čeným)*       

Dátum podpisu*       

Symbol * označuje informácie, ktoré musia byť uvedené 

Ak zákazník vyžaduje fyzické médiá, dodatočné kontakty alebo nahlásil viaceré predchádzajúce 
prihlášky, priložte príslušné formuláre k tomuto formuláru s podpisom. 

Po podpise tohto formulára zákazníkom ho odošlite spoločne so zmluvnými dokumentmi 
partnerskému kanálu zákazníka alebo account manažérovi spoločnosti Microsoft, ktorý ich musí 
odoslať na nasledujúcu adresu. Keď bude formulár s podpisom v úplnosti spracovaný spoločnosťou 
Microsoft, zákazník dostane kópiu ako potvrdenie. 

Microsoft Ireland Operations Limited 
Atrium Building Block B 
Carmenhall Road 
Sandyford Industrial Estate 
Dublin 18, Írsko 
Attention: EOC Program Operations Dept. 
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Pripravil(-a):  Jana Dubajová 

jana.dubajova@autocont.sk 

 



 

ChangeOfReseller(EMEA)(SLK)(Oct2009) Page 1 of 3 
 

Zmena priameho alebo hlavného predajcu 

Presným vyplnením a predložením tohto formulára Zmena priameho alebo hlavného predajcu 
(v ďalšom texte jednotlivo ako „predajca“) spoločnosti Microsoft predkladá zákazník spoločnosti 
Microsoft písomné oznámenie o zmene. Na základe informácií poskytnutých zákazníkom vykoná 
spoločnosť Microsoft aktualizáciu svojich záznamov a systémov. 

Podpisom nižšie zákazník prehlasuje a súhlasí, že:  

• Zákazník si overil, že sa novo menovaný predajca nachádza na zozname autorizovaných 
predajcov, ktorí môžu ponúkať multilicenčné produkty spoločnosti Microsoft.  

• Tento formulár musí byť odoslaný spoločnosti Microsoft najneskôr 10 kalendárnych 
dní po dátume podpisu zákazníkom. 

• Zákazník musí túto skutočnosť písomne oznámiť spoločnosti Microsoft a predchádzajúcemu 
predajcovi. Zákazník musí túto skutočnosť oznámiť spoločnosti Microsoft prostredníctvom 
tohto formulára. Žiadny iný spôsob oznámenia nebude považovaný za platný. Zákazník môže 
túto skutočnosť oznámiť predchádzajúcemu predajcovi vlastnými prostriedkami, no takéto 
oznámenie sa musí uskutočniť najneskôr v deň podpisu tohto formulára zákazníkom.  

• Všetky sumy splatné pred dátumom účinnosti zmeny budú zaplatené predchádzajúcemu 
predajcovi. Všetky sumy splatné v deň účinnosti zmeny alebo po tomto dátume sa zaplatia 
novomenovanému predajcovi. 

• Zákazník je zodpovedný za vykonanie všetkých opatrení súvisiacich s touto zmenou, a to vo 
vzťahu k predchádzajúcemu aj novomenovanému predajcovi, a za splnenie všetkých 
záväzkov voči predchádzajúcemu predajcovi. 

• Pri zaznamenávaní tejto zmeny môže v čase od prijatia tohto oznámenia po dátum zmeny 
dôjsť k oneskoreniu a zákazník súhlasí, že odškodní spoločnosť Microsoft za akékoľvek spory 
vyplývajúce z vykonaných platieb alebo poskytnutých úverov nesprávnemu predajcovi 
v dôsledku tejto zmeny. 

• Táto zmena môže ovplyvniť ďalšie články dokumentov k programom zákazníka. Ak zákazník 
určil predajcu ako kontaktnú osobu na hociktorom mieste dokumentov k programom, musia 
sa aktualizovať aj títo určení predajcovia, aby odrážali túto zmenu. Obráťte sa na novo 
menovaného predajcu a zmeňte údaje o kontaktnej osobe zákazníka.  

Zákazník  

Obchodné meno alebo názov*  

Slovenska agentura zivotneho prostredia  

Podpis* 
 

Meno a priezvisko (tla čeným)*  

 Martin Vavřinek 

Titul (tla čeným)*  

Ing. 

Dátum podpisu*  

13.2.2014 
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Afilácia spolo čnosti Microsoft, ktorá uzatvára zmluvu  

Dátum ú činnosti  

      

Symbol * ozna čuje povinné údaje. 

1. Čoho sa táto zmena týka.  
Vyplňte všetky príslušné políčka:  

Číslo zmluvy, prihlášky alebo 
verejné zákaznícke číslo  

B1416A1D 
S1753409 

Číslo objednávky       

Číslo zmluvy, prihlášky alebo 
verejné zákaznícke číslo       Číslo objednávky       

Číslo zmluvy, prihlášky alebo 
verejné zákaznícke číslo       Číslo objednávky       

Číslo zmluvy, prihlášky alebo 
verejné zákaznícke číslo       Číslo objednávky       

Číslo zmluvy, prihlášky alebo 
verejné zákaznícke číslo       Číslo objednávky       

Číslo zmluvy, prihlášky alebo 
verejné zákaznícke číslo       Číslo objednávky       

2. Údaje o predchádzajúcom predajcovi.  
Identifikácia predchádzajúceho predajcu zákazníka: 
Meno predajcu*: AutoCont CZ a.s. 
Ulica*: Hornopolní 3322/34 
Mesto*: Ostrava Štát alebo oblas ť:       PSČ*: 702 00 
Štát*: Česká republika 
Meno kontaktnej osoby*: Priezvisko Dubajova a meno  Jana 
Telefón*: +421 903 737 715 
Fax:       
E-mailová adresa*: jana.dubajova@autocont.sk 

3. Údaje o novomenovanom predajcovi. 
Identifikácia novomenovaného predajcu zákazníka: 
Meno predajcu*: AutoCont SK a.s. 
Ulica*: Einsteinova 24 
Mesto*: Bratislava Štát alebo oblas ť:       PSČ*: 851 01 
Štát*: Slovakia 
Meno kontaktnej osoby*: Priezvisko Dubajova a meno  Jana 
Telefón*: +421 903 737 715 
Fax:       
E-mailová adresa*: jana.dubajova@autocont.sk 
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Podpisom potvrdzujete, že údaje o predajcovi sú správne. 

Meno predajcu* AutoCont SK a.s. 

Podpis*  

Meno a priezvisko (tla čeným)*       
Titul (tla čeným)*       
Dátum*        

4. Údaje týkajúce sa doru čenia médií. 
 Odoslať novomenovanému predajcovi 
 Odoslať prihlasujúcemu sa zákazníkovi 
 Iná 

Obchodné meno alebo názov*:       
Ulica (poštové prie činky sa neakceptujú)*:       
Mesto*:       Štát alebo oblas ť:       PSČ*:       
Štát*:       
Meno kontaktnej osoby*: Priezvisko       a meno        
Telefón kontaktnej osoby*:       
Fax kontaktnej osoby:       
E-mailová adresa kontaktnej osoby*:       

Symbol * ozna čuje povinné údaje.  

5. Vyplní zákazník. 
Dôvody predloženia tejto požiadavky na zmenu predajcu: 

 Predchádzajúci predajca už nie je autorizovaný spoločnosťou Microsoft 

 Novomenovaný predajca poskytuje ďalšie služby 

 Spojenie nákupov licencií prostredníctvom novomenovaného predajcu. 

 Priaznivé ceny u novomenovaného predajcu 

 Spokojnosť zákazníka – nepresnosti v objednávkach 

 Spokojnosť zákazníka – dlhý čas odozvy 

 Spokojnosť zákazníka – nesprávne informácie uvedené v zmluve 

 Spokojnosť zákazníka – problémy s account manažérom 

 Spokojnosť zákazníka – celkovo zlý výkon 

 Pri kúpe licencií uprednostňujem možnosť výberu z viacerých predajcov 

 Iné       (Ak je začiarknutá možnosť Iné, musí sa uviesť dôvod.) 

Ďalšie poznámky:        
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Non-Program Specific 
Amendment ID M15 

6-E5AUNV7EG 

Notwithstanding anything to the contrary in the change of Reseller attached to this amendment, the 
effective date of the change is 20.02.2014. 

Newly appointed Reseller acknowledgment 

Name of channel entity AutoCont SK a.s 
Printed Name Jana Dubajova 
Printed Title Partner Manager 
Signature Date:  

Newly Appointed Channel Partner Signature 

      

Previous Reseller acknowledgment 

Name of channel entity AutoCont CZ a.s 
Printed Name Jana Dubajova 
Printed Title Partner Manager 
Signature Date:  

Previous Channel Partner Signature 

      

 

This amendment must be attached to a signature form to be valid. 

 
 


