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ALEBO 

Miesto Dátum 

 
 
 
 
 

AUTORIZÁCIA UŽÍVATEĽA 

 
Aby ste získali prístup k B2B Autos, musíte uviesť podrobnosti o zamestnancoch oprávnených vykonávať objednávky v 
obchode. Upozorňujeme, že každá objednávka, ktorá bude umiestnená pomocou jedinečných prihlasovacích údajov 
priradených vašej spoločnosti, bude záväzná. Užívateľ Podnikateľa s právami Administrátora má možnosť zablokovať 
vybraný účet (Profil-> Nastavenia) alebo môže tieto informácie oznámiť na e-mailovú adresu pobočky Autos. 
 
Varianty povolení: 
 
1. Administrátor: prezeranie katalógu produktov, zadávanie objednávok, náhľad faktúr a zúčtovaní, náhľad 
    a blokovanie zoznamu používateľov priradených k klientovi. 
2. Katalóg výrobkov a objednávky: prezeranie katalógu výrobkov, zadávanie objednávok, prezeranie zostatku         
    dlhu. 
3. Katalóg výrobkov: prezeranie produktov. 
4. Obmedzený katalóg produktov: náhľad do katalógu bez cien. 

 
 
 

Kód odberateľa Meno Priezvisko Pozícia 

tel. č. e-mail 

Adresa odberateľa 

Vyberte len jeden z variantov 

Administrátor Katalóg výrobkov 

a objednávky 
Katalóg výrobkov: Obmedzený katalóg produktov 

 
 
 
 
 

…………………………………………… 
Pečiatka a podpis 

 
 

Správca údajov spracúva údaje v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov zverejnenými na webovej stránke https://www.autos.sk/informacia-o-
spracovani-osobnych-udajov/
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Názov firmy 

Ulica Č. Lok. 

PSČ Mesto 

IČO 
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