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Jaňurová Ivana

Od: Martina Danešová - BS PRAGUE MEDICAL CS 

<martina.danesova@praguemedical.cz>

Odesláno: 31. prosince 2018 10:44

Komu: Jaňurová Ivana

Kopie: Chaloupka Jan

Předmět: RE: obj.KOS 2181831963 / 7184975623

Přílohy: BSP - Potvrzení  objednávky_FNB_KS2119.pdf

Vážená paní Jaňurová,  

 

děkujeme za Vaši objednávku, v příloze naleznete její potvrzení. 

 

 

S přáním hezkého dne, 
 
Martina Danešová 
------------------------------------------------------------ 
BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. 
K Červenému dvoru 3269/25a 
130 00 Praha 3 – Strašnice 
T: 271 734 371 
F: 271 734 171 
E-mail: martina.danesova@praguemedical.cz 
------------------------------------------------------------ 

 
 
Společnost BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. upozorňuje, že tato zpráva nemá charakter jakékoliv nabídky, návrhu na uzavření smlouvy, nepředstavuje 
potvrzení ve smyslu ust. §1757 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ani veřejný příslib či jiné právní ujednání zavazující jejího odesílatele (společnost BS 
PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o.) a rovněž se nejedná o přijetí návrhu na uzavření smlouvy (dohody) či obchodní nabídky. Aby byl jakýkoliv potvrzovací 
dopis či nabídka nebo návrh smlouvy (dohody) závazný, musí být toto výslovně potvrzeno s uvedením, že se jedná o takové potvrzení nebo také o změnu návrhu 
smlouvy (dohody), či případně, že se jedná o změnu obchodní nabídky, anebo z obsahu emailové zprávy nebo její přílohy musí jednoznačně vyplývat (např. 
v podobě potvrzení objednávky), že společnost BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. do smluvního vztahu v podobě uzavření smlouvy s adresátem emailové 
zprávy vstupuje. 
 
Tato zpráva je důvěrná a obsahuje informace určené pouze pro výše zmíněné příjemce. Pokud nejste jejím zamýšleným příjemcem, vezměte prosím na vědomí, že 
veškeré šíření, distribuce či kopírování této zprávy a jejích příloh je přísně zakázáno. Pokud jste zprávu obdrželi omylem, uvědomte prosím okamžitě odesilatele a 
zprávu a její přílohy vymažte. 

 

-----Original Message----- 

From: Jaňurová Ivana <Janurova.Ivana@fnbrno.cz>  

Sent: Monday, December 31, 2018 9:12 AM 

To: Martina Danešová - BS PRAGUE MEDICAL CS <martina.danesova@praguemedical.cz> 

Subject: obj.KOS 2181831963 

 

 

 

 

Dobrý den,  

 

prosím obratem o potvrzení přijetí objednávky (viz. příloha), s celkovou částkou k zaplacení ( registr smluv), zpět na 

tento mail (Janurova.Ivana@fnbrno.cz) . 

 

Děkuji 

 

S přáním pěkného dne 
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Ivana Jaňurová 

Dokumentátorka ZM 

Nemocnice Bohunice 

Jihlavská 20 

Brno 

Tel.: +420 532 232 582 

 

 

 

 

-----Original Message----- 

From: wc_7225@fnbrno.cz [mailto:wc_7225@fnbrno.cz]  

Sent: Monday, December 31, 2018 9:05 AM 

To: Jaňurová Ivana 

Subject: Scanned from a Xerox multifunction device 

 

 

 

Please open the attached document. It was sent to you using a Xerox multifunction printer. 

 

Typ přílohy: pdf, Více stran 

 

Umístění multifunkčního zařízení:             

Název zařízení: tisk8239                 

 

 

For more information on Xerox products and solutions, please visit http://www.xerox.com 


