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Dobrý den,

Moc dekujeme za objednávku a tímto ji potvrzuji. Vaše externí objednávkové císlo 2020/H/0983 bude uvedeno na 
fakture, která bude vystavena v den vydání tabloidu v deníku MF Dnes.
Preji Vám pekný zbytek dne
s pozdravem
VF.

Key Account Manager

mediální skupina mafra
Andel Media Center 
Karla Engliše 519/11
150 00 Praha 5
mobil: 
tel.: +420 225 063 458
fax: +420 225 063 463
e-mail: 
www.mafra.cz

Tato zpráva obsahuje obchodní sdelení spolecnosti MAFRA a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351,
zapsané v obchodním rejstríku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl B, vložka c. 1328. V souladu s ustanovením § 7 odst. 1
zákona c. 480/2004 Sb. o nekterých službách informacní spolecnosti a o zmene nekterých zákonu (zákon o nekterých službách
informacní spolecnosti) Vám tímto sdelujeme, že máte možnost odmítnout další zasílání našich obchodních sdelení na výše uvedenou
elektronickou adresu, a to odesláním e-mailové zprávy na adresu: odhlasit@mafra.cz. Vaše e-mailová adresa tak bude vyrazena z naší
databáze a nebudou Vám na ni zasílány žádné informace o naší spolecnosti a jejích produktech.

From:  
Sent: Monday, July 27, 2020 1:51 PM
To: 
Subject: MFD - objednávka SÚKL

Dobrý den,

v príloze posílám naši interní objednávku k tabloidu do Mladé fronty Dnes, jejíž císlo prosím dle pokynu uvedené na
ní uvádejte i na fakture.

Prosím o Vaše potvrzení této objednávky, které stací uvést do tela mailu, netreba podepisovat ani skenovat.

Pro Vaši informaci dodávám, že jsme povinni následne tuto objednávku zverejnit v Registru smluv.

Dekuji,

S pozdravem

vedoucí Tiskového a informacního oddelení
tisková mluvcí
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MAFRA, a.s.
sídlo: Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5
zápis v OR: Mestský soud v Praze,oddíl B, vložka 1328, ICO: 45313351
www.mafra.cz

Upozornení:
Tento e-mail a k nemu pripojené dokumenty mohou být duverné a jsou urceny pouze jeho adresátum. Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail
omylem, informujte laskave neprodlene jeho odesílatele a e-mail prosím vymažte.
Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, není povoleno tento e-mail jakkoliv užívat, rozširovat, kopírovat ci zverejnovat. MAFRA, a.s. neodpovídá za
chyby ci ztráty obsahu této zprávy nebo její zpoždení vzniklé v dusledku komunikace prostrednictvím e-mailu.

V prípade, že je tento e-mail soucástí obchodního jednání, vyhrazuje si odesílatel právo ukoncit kdykoliv jednání o uzavrení smlouvy, a to z
jakéhokoliv duvodu i bez uvedení duvodu.

Seznam úkonu, které musí u MAFRA, a.s. vždy cinit pouze její statutární orgán zpusobem jednání navenek zapsaným do obchodního rejstríku,
nebo osoby temito statutárními zástupci výslovne písemne k tomu poverené, naleznete zde.

Pokud tato zpráva obsahuje obchodní sdelení, informujeme jejího adresáta, že v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona c. 480/2004 Sb., o
nekterých službách informacní spolecnosti má možnost odmítnout další zasílání našich obchodních sdelení na výše uvedenou elektronickou
adresu, a to odesláním e-mailové zprávy na adresu: odhlasit@mafra.cz. Vaše e-mailová adresa tak bude vyrazena z naší dotcené databáze.
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