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Předmět: FW: Objednávka č. O21/SZM/000442
Přílohy: Vydana objednavka 442.pdf; zverejneni.xml

 
 

From: @szzkrnov.cz]  
Sent: Thursday, April 8, 2021 7:25 AM 
To: '
Subject: FW: Objednávka č. O21/SZM/000442 
 
 
 

From: [mailto:zdravsklad@szzkrnov.cz]  
Sent: Thursday, April 8, 2021 7:10 AM 
To: @szzkrnov.cz 
Subject: FW: Objednávka č. O21/SZM/000442 
 
 
 

From: Sklad MAPO Medical [mailto:sklad@mapomedical.cz]  
Sent: Thursday, April 8, 2021 6:59 AM 
To: 
Subject: RE: Objednávka č. O21/SZM/000442 
 
 
 
 
Dobrý den, 

 

akceptujeme Vaši objednávku, která byla předána k dalšímu zpracování. 

 

 

Dovolujeme si upozornit, že přecházíme na elektronickou fakturaci. Faktury v papírové podobě již nebudou 

zasílány. Žádáme vás , pokud jste tak již neučinili,  o sdělení e-mailové adresy, kam budou Vaše faktury zasílány. 

 
Děkujeme za pochopení 
 
MAPO medical s.r.o. 
Vlastimila Pecha 2, hala C 
627 00  Brno-Černovice 
 

S pozdravem 

  

pracovník back office  
M: 
T:  +420 543 331 042  
 

@mapomedical.cz 
sklad@mapomedical.cz  
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Adresa skladu: 
MAPO medical s.r.o. 
Vlastimila Pecha 2, hala C 
627 00  Brno-Černovice 

 
 
 

 
 

MAPO medical s.r.o. 

Olomoucká 3896/114, 796 01 Prostějov, Czech Republic 

www.mapomedical.cz 
 
Obsah této zprávy má výlučně komunikační charakter a nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu 

ani přijetí případného návrhu. Smlouvy či jejich změny, stejně jako smlouvy o smlouvě budoucí, jsou společností 

MAPO medical s.r.o. 

uzavírány výhradně v listinné podobě, podepsané oprávněnými osobami smluvních stran na téže listině, jinak jsou 

neplatné. 

Údaje a sdělení uvedená v tomto e-mailu jsou důvěrného charakteru a adresát je povinen dbát na to, 

aby nebyly zneužity nebo aby nedošlo k jejich prozrazení.  

 

From: mailto:zdravsklad@szzkrnov.cz]  
Sent: Thursday, April 08, 2021 6:11 AM 
To: Sklad MAPO Medical <sklad@mapomedical.cz> 
Subject: Objednávka č. O21/SZM/000442 
 
 
V příloze zasíláme objednávku. 
 
děkuji 

skladový referent 
 
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, 
příspěvková organizace 
I.P.Pavlova 9 
794 01  KRNOV 
 
IČ: 00844641 
DIČ: CZ00844641 
 
tel: 554 690 240 
e-mail: zdravsklad@szzkrnov.cz 
 
 

 
 
Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout: Šetřeme naše životní prostředí!  
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Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout: Šetřeme naše životní prostředí!  

 
 
Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout: Šetřeme naše životní prostředí!  
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