
Od:
Komu:
Predmet: FW: Objednávka 2019/H/0182
Datum: 30. ledna 2019 9:02:17

Dobrý den,
Preposílám potvrzení objednávky ze strany dodavatele.
 
Preji hezký nejen tento den
 

 

From:  
Sent: Wednesday, January 30, 2019 8:52 AM
To: 
Subject: Re: Objednávka 2019/H/0182
 
Dobrý den,
dekuji.
Souhlasím s objednávkou 2019/H/0182.
Je to takto dostacující?
—
S pozdravem / Regards
 

Direct Account Manager
 
NEWPS.CZ s.r.o.
Luxembourg Plaza
Premyslovská 2845/43
130 00 - Praha 3
IČ: 25625632
 
Phone: +420 283 007 311
Mobile:
Data box: 3y2qms4
E-mail: 
www.newps.cz
 
 
Textem tohoto e-mailu se odesílatel nezavazuje uzavrít, ani neuzavírá za spolecnost NEWPS.CZ s.r.o. jakoukoliv
smlouvu. Pro prípad, že tato zpráva obsahuje návrh smlouvy, NEWPS.CZ s.r.o. vylučuje možnost prijetí návrhu smlouvy
s jakýmikoli zmenami, dodatky či odčhylkami. Navržení zmen, dodatku či odčhylek z Vaší strany považujeme toliko za
podnet k dalšímu jednání o obsahu smlouvy. Společnost NEWPS.CZ s.r.o. je vázána pouze podepsanou smlouvou a
nenese žádnou odpovednost za prípadné ukončení nebo prerušení jednání o smlouve, a to bez ohledu na duvod.

Tento e-mail včetne príloh muže obsahovat duverné informače. Pokud Vám byl omylem doručen, prosím, oznamte to
neprodlene jeho odesílateli, okamžite tento e-mail včetne jeho príloh trvale vymažte ze svého systému, a e-mail
nezverejnujte, nekopírujte, nerozširujte. Odesílatel e-mailu neodpovídá za jakoukoliv škodu zpusobenou prenosem či
modifikačí e-mailu.

30. 1. 2019 v 8:46, 
 
Dobrý den,
 
Ac se to zdá neuveritelné, podarilo se dokoncit interní proces objednávky.
 
v příloze zasílám objednávku a přosím o její potvřzení - viz instřukce níže.
 
Dále Vás žádám o potvrzení objednávky v co nejkratší dobe z důvodů naší povinnosti objednávků zadat do

http://www.newps.cz/
http://newps.cz/
http://newps.cz/
http://newps.cz/


registrů smlův vedeným Ministerstvem vnitra ČR. Bez potvrzení nelze plnit objednávku. 
 
V prípade nedisponování vzorů pro potvrzení objednávky, zašlete prosím potvrzení v tele e-mailů, který můsí
být v prepisovatelné forme. Sken potvrzení není možné akceptovat. 
Predem velice dekůji.
 
Stací text “Souhlasím s objednávkou 2019/H/0182“.
 
Dekuji predem za odpoved a preji hezký nejen tento den
 

Vedoucí oddelení business analýzy
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STÁTNÍ ÚSTAV
PRO KONTROLU LÉČIV

Telefon: 
Mobil:     
 

www.sukl.cz
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