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Jana Dvořáková
Od: Pavla Bartůňková <bartunkova@dpmul.cz>Odesláno: 18. července 2016 12:26Komu: dvorakova@dpmul.czKopie: bartunkova@dpmul.czPředmět: DpmUL - Objednávký list - VObj 800 161363 / 013Přílohy: DpmUL - Objednávký list.pdf

From: Kadlec Petr (UNP-PAR) [mailto:Petr.Kadlec@paramo.cz] Sent: Monday, July 18, 2016 12:07 PM To: Pavla Bartůňková Subject: RE: Potvrzení objednávky č. 800161363/003 DPMUL  Dobrý den , Děkuji za vaší objednávku č. 800161363/003 a potvrzuji ji   s pozdravem   Petr Kadlec Vedoucí DS Most  PARAMO, a.s. Kancelář | Office: Skyřická 9 , 434 01 , Most Tel.: +420 476 104 909 | GSM: +420 736 507 031 petr.kadlec@paramo.cz | www.paramo.cz   Upozornění: Informace obsažené v tomto e-mailu nebo jeho přílohách jsou určeny výhradně oprávněným příjemcům, tj. osobám nebo společnostem, které jsou uvedeny v jeho adrese. Protože součástí obsahu mohou být důvěrné informace nebo sdělení podléhající obchodnímu tajemství, platí přísný zákaz jakéhokoli rozesílání, kopírování či dalšího neoprávněného využívání tohoto e-mailu nebo jeho příloh v případě, že nejste výše uvedeným oprávněným příjemcem, zaměstnancem či zástupcem odpovědným za doručení této korespondence. Zákaz se v tomto případě vztahuje i na jakoukoli činnost podniknutou v závislosti na této korespondenci, a to i pokud by byla provedena v důsledku opomenutí. Dále je zakázáno jakkoliv tuto zprávu upravovat. Pokud jste dostal/a tento e-mail omylem, informujte prosím obratem o této skutečnosti jeho odesílatele. Neotevírejte přílohy a původní e-mail vymažte ze svého počítače. Děkujeme.  .  ATTENTION: The information contained in this email message or any of its attachments is intented only for use of the individual or entity named above and may be privileged and business confidential and protected from disclosure. If the reader of this message is not the intended recipient or the employee or agent responsible to deliver it to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying of this message or attached files, or any action taken or omitted to be taken in reliance on it including any modification of the message, is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify the sender immediately by email replying to this message and delete the original message from your computer without opening the attachments. Thank you.  


