
 

 

Lacinová Zuzana 

Od: 

Odesláno: 

Komu: 

Kopie: 

Předmět: 

Dobrý den, 

ano potvrzuji přijetí objednávky. 

Jiří Pospíšil .................................. 

14. prosince 2016 10:01 'Lacinová 

Zuzana' 

'Švitorka Pavel, Ing.'; 'Tišlová Marta' 

RE: Objednávka 0/04/2016291 

Ing. Jiří Pospíšil jednatel společnosti 

EKIS, spol. s r.o. 

Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 

Tel./fax. 2............................... 

Mobil:.................. Email: 

................................ www : 

www.ekis-as.cz 

 

............. ...................... .. . ..... ......................  . ................ .................... . ........................... 

.................... .. ....................... ........ ...................... .......................... ...............................  

Tato zpráva (včetně případných příloh) může obsahovat důvěrné informace a je určena pouze zamýšlenému adresátovi (adresátům). Nejsíe-li 
zamýšleným adresátem dovoluji si Vás požádat, aby jste tuto zprávu okamžitě odstranili, nepořizovali z ní žádné kopie ani ji nepřeposílali nikomu 
dalšímu. Upozorněte, prosím, odesílatele prostřednictvím odpovědi na tento e-mail. 

Společnost EKIS, spol. s r.o. výslovně upozorňuje, a to bez ohledu na obsah této zprávy, že tato zpráva není závazným právním jednáním vedoucím 
k uzavření, ukončení či změně jakékoli smlouvy se společností EKIS, spol. s r.o., ani potvrzením přijetí nabídky. Uzavření, změna, ukončení, doplnění 
smlouvy, nebo přijetí nabídky společnosti EKIS, spol. s r.o. je možná pouze písemně, a to formou listiny podepsané oprávněným zástupcem 
společnosti EKIS, spol. s r.o. Jiné formě jednání (např. e-mailem, telefonicky) nelze přisuzovat žádné právní následky. Přiloženou zprávu není možné 
považovat ani za jakékoliv jiné jednání společnosti EKIS, spol. s r.o., ze kterého by bylo možné usuzovat, že se uzavření jakékoliv smlouvy či 
akceptování jakékoliv nabídky společností EKIS, spol. s r.o. jeví jako vysoce pravděpodobné, pokud společnost EKIS spol. s r.o. výslovně písemně 
neuvede, že se jedná o závazný charakter obsahu této zprávy. Adresát této zprávy současně bere na vědomí, že z případného ukončení vyjednání o 
smlouvě v jakékoliv fázi a to i bez vážného důvodu nelze vyvozovat žádné následky. 

From: Lacinová Zuzana rmailto:zuzana.lacinova(5)prahal6.eul Sent: Tuesday, December 13, 2016 11:45 AM To: 'Jiří 

Pospíšil' 

Cc: 'Švitorka Pavel, Ing.'; 'Tišlová Marta' 

Subject: Objednávka 0/04/2016291 

Dobrý den. 

V příloze Vám posílám objednávku a prosím o její potvrzení e-mailem. Děkuji. 

Zuzana Lacinová 

i 

http://www.ekis-as.cz/

