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Od:
Odesláno: 23. dubna 2019 13:46
Komu: Bkom registr smluv
Předmět: FW: MA_1_4_6-2019

From:
Sent: Tuesday, April 23, 2019 1:36 PM
To: 
Subject: RE: MA_1_4_6-2019

Dobrý den.

Potvrzujeme Objednávku č. VO-2019-300-000127

S pozdravem

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
oblast Brno
Jahodová 60
620 00  Brno

www.swietelsky.cz

IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
-------------------------------------------------------------
Tento email je určen výhradně pro adresáta a může obsahovat důvěrné informace nebo informace podléhající mlčenlivosti.
This e-mail is intended solely for the addressee and may contain confidential information or information subject to confidentiality.
Pokud jste zamýšleným adresátem tohoto emailu, dbejte prosím na důvěrnou povahu informací popřípadě na to, že podléhají mlčenlivosti, a sdílejte tyto informace výlučně s oprávněnými osobami.
Pokud jste tento email obdrželi nedopatřením, upozorněte prosím neprodleně jeho odesilatele a tento email včetně případných příloh z vašeho elektronického systému ihned odstraňte. Jakékoliv
jiné nakládání s tímto emailem a informacemi v něm obsaženými, zejména jejich šíření či zpřístupnění jeho obsahu v jakékoliv formě, je v tomto případě zakázáno.
If you are the intended addressee of this e-mail, please keep in mind the confidential nature of the information or the fact that it is subject to confidentiality, and share this information only with
authorized persons. If you have received this e-mail inadvertently, please notify your sender without delay and remove this e-mail immediately including any attachments from your electronic
system. Any other usage of this e-mail and the information contained therein, especially the distribution or disclosure of its contents in any form, is prohibited in this case.
Není-li v tomto emailu výslovně uvedeno jinak, je jeho obsah pouze informativní a nejedná se o návrh smlouvy, jeho přijetí či jiné právní jednání závazné pro společnost SWIETELSKY stavební
s.r.o. Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. si vyhrazuje právo uzavírat veškeré smlouvy, dohody a jejich změny výlučně písemnou formou.
Unless expressly stated otherwise in this e-mail, its content is for information only and is not a draft contract, its acceptance, or other legal action binding on SWIETELSKY stavební s.r.o. The
company SWIETELSKY stavební s.r.o. reserves the right to conclude all contracts, agreements and their changes exclusively in writing.




