June 5, 2020
Emri i kontaktit
Adresa
Adresa2
Bashkia/Qyteti
Kodi postar

LËNDA: AUTORIZIM PËR NEGOCIM

I dashur [EMRI I KONTAKTIT],
Kjo letër ju autorizon që të negocioni dhe të diskutoni, si dhe në çfarëdo mënyre tjetër të komunikoni me
[EMRIN], në këto fusha: [SPECIFIKO].
Kjo letër do të autorizojë më tej [EMRIN], që të veprojë në të gjitha çështjet në emër të kompanisë [EMRI
I KOMPANISË SUAJ].
Qëllimi i këtij autorizimi do të interpretohet në mënyrë të tillë, që të mos bëhet pengesë, në asnj mënyrë,
në lidhje me tagrat që [EMRI] ka për të vepruar në emrin tonë, apo të lidhë në kontrata, në emrin tonë,
qoftë në çështjet financiare, qoftë në ato që lidhen me shitjet.
Prandaj, me lëshimin e këtij autorizimi, ne të poshtëshënuarit, autorizojmë [EMRIN], që të pranojë, ose të
refuzojë kontrata, të lidhë kontrata që do të jenë të detyrueshme për kompaninë [EMRI I KOMPANISË
SUAJ], dhe që të veprojë në çdo lloj mënyre tjetër, që ai do ta gjykojë të domosdoshme për të
përmbushur objektin e këtij autorizimi.
Sinqerisht,
[EMRI JUAJ]
[POZICIONI JUAJ]
NUMRI JUAJ I TELEFONIT
[EMAILI JUAJ @ KOMPANIAJUAJ.COM]

[NËSE DËRGOHET ME EMAIL, JU MUND TË PËRFSHINI NJOFTIMIN MË POSHTË]
Ky email i drejtohet vetëm personit të cili i adresohet dhe/ose personit të autorizuar në ndonjë mënyrë tjetër.
Informacioni që përfshihet në të, dhe që i bashkëlidhet atij, është informacion konfidencial dhe pronësi e dërguesit
[DËRGUESI], nëse juve nuk jeni marrësi I synuar I tij, lutem, kini parasysh, që leximi I këtij email-I dhe i materialeve
që I janë bashkëlidhur atij, sikurse dhe kopjimi, përcjellja më tej (forward), printimi dhe përhapja e cdo informacioni që
ka lidhje me këtë email, ndalhet dhe se ju nuk duhet të ndërmerrni asnjë veprim, bazuar në përmbajtjen e këtij emaili, dhe/ose të materialeve që i janë bashkëlidhur atij. Lutem, vini re, që pikëpamjet dhe opinionet që janë përfshirë këtu
janë vetëm ato të autorit dhe nuk pasqyrojnë domodoshmërisht ato të kompanisë. Po ashtu, edhe pse janë vendosur
mjete për mbrojtjen nga viruset, ju duhet të kontrolloni nëse ky email dhe materialet që i janë bashkëlidhur atij,
përmbajnë ndonjë virus. Nuk jepet asnjë garanci në lidhje me sigurinë e përmbajtjes së këtij email-i dhe të
materialeve që i janë bashkëlidhur atij. Dërguesi [DËRGUESI] nuk mban përgjegjësi për çdo lloj dëmi që mund të jetë
shkaktuar nga virusi që transmeton, apo përmban ky email, apo materialet që i janë bashkëlidhur atij. Asnjë
përgjegjësi apo pasojë, që lind prej këtij email-i nuk do të pranohet.
.

[EMRI I KOMPANISË SUAJ]
[ADRESA JUAJ E PLOTË]
TEL: [NUMRI JUAJ I TELEFONIT] / FAX: [NUMRI JUAJ I FAKSIT]
[ADRESA JUAJ E INTERNETIT ]

