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Dobrý den,

potvrzuji přijetí objednávky.

S pozdravem

obchodní zástupce

Centrum FotoŠkoda
Vodičkova 37
110 00 Praha 1

   

 
 

 
Odesláno: 15.9.2021 14:24 
Předmět: objednávka 291178/21 - tuto objednávku budeme zveřejnovat v registru smluv -
prosím o její akceptaci 

 
 
Dobrý den,
 
tuto objednávku budeme zveřejnovat v registru smluv - prosím o její akceptaci
 
V příloze Vám zasílám objednávku. Prosím o zaslání potvrzení přijetí.
Toto potvrzení objednávky zašlete také na kontaktní e-mail odpovědné osoby uvedené
v objednávce.
Na faktuře vždy uvádějte číslo naší objednávky.
 
Faktury v elektronické podobě zasílejte na e-mail: podatelna@lfhk.cuni.cz.
 
Děkujeme.
 
S pozdravem
Jaroslava Trnková
Finanční účtárna
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Šimkova 870

mailto:podatelna@lfhk.cuni.cz


500 03  Hradec Králové
IČO: 002162018
DIČ: CZ00216208
 

Upozornění :
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní
charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této
zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření
smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní
odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při
jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR. 

Disclaimer:
If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached files) is intended purely for
informational purposes and does not represent a binding agreement on the part of Charles University. The
text of this message and its attachments cannot be considered as a proposal to conclude a contract, nor the
acceptance of a proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading to concluding any contract;
nor does it create any pre-contractual liability on the part of Charles University. If this e-mail or any of its
attachments contains personal data, please be aware of data processing (particularly document management
and archival policy) in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the
Council on GDPR.




