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Potvrzení zákaznické objednávky č ODO/005261/2021

Vážený zákazníku,

děkujeme za Vaší objednávku.

Tímto Vám zasíláme potvrzení Vaší objednávky, budeme Vás informovat, když Vaši objednávku doručíme.

Vaše předpokládané datum dodání je uvedeno níže, pokud není k dispozici žádné datum, klikněte zde click here a zobrazí se nejnovější odhad:

Dodací údaje JDE číslo 
objednávky

Číslo zákaznické 
objednávky Kód produktu Popis výrobku Množství Měrná jednotka

Odhadovaný 
termín 
dodání

VN Olomouc - sklad 
zdrav.materiálu 29652105-SO10760 ODO/005261/2021 HAR36 HARMONIC LAP 

5MM SHEAR 36CM 1 BX

Podívejte se 
prosím na 

J&J 
Customer 
Connect

VN Olomouc - sklad 
zdrav.materiálu 29652105-SO10760 ODO/005261/2021 PLEE60A PWRD 60 ECHELON 

+ 440MM SHAFT 1 BX

Podívejte se 
prosím na 

J&J 
Customer 
Connect

 

Stav Vaší objednávky můžete kdykoli zkontrolovat přihlášením na náš web link

Věděli jste, že můžete na webu J&J Customer Connect a zadávat objednávky, prohlížet si náš katalog produktů, prohlížet si stav objednávek, sledovat Vaše 
zásilky a získávat kopie dodacích listů a faktur?

Pokud jste tak dosud neučinili, klikněte prosím na odkaz Zapomenout / Obnovit heslo na https://cz.jjcustomerconnect.com/store/cs_CZ/login a začněte 
používat J&J Customer Connect.

S pozdravem
Váš tým zákaznických služeb
Johnson & Johnson, s.r.o
Walterovo náměstí 329/1
Prague 5, 158 00
Czech Republic

 
Pokud budete potřebovat pomoc, pošlete nám prosím zprávu prostřednictvím linku Kontaktujte nás

 

Aktualizace preferencí pro upozornění

Jména produktů uvedená velkými písmeny jsou obchodní značky společnosti Johnson & Johnson nebo 
přidružených firem.

PROHLÁŠENÍ O DŮVĚRNOSTI: Tento e-mail a veškeré dokumenty s ním spojené obsahují informace 
určené výhradně pro jedince či organizaci, jimž byly zaslány, a mohou obsahovat informace, které jsou 

důvěrné, tajné nebo jinak chráněné před zveřejněním podle platných zákonů. Pokud ten, kdo obdržel tuto 
zprávu, není jejím zamýšleným příjemcem, nesmí tuto komunikaci ani její podstatu prozrazovat, šířit, 

distribuovat, kopírovat ani používat žádným jiným způsobem. Jestliže jste tuto zprávu dostali omylem, 
ihned nás kontaktujte. Děkujeme Vám.
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