
Předmět: FW: objednávka č. 2038/2022/270

From: cng

Sent: MondaiI Auiust 1I 2022 11:08:52 AM |UTC+01:00i Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague

To:

Subject: FW: objednávka č. 2038/2022/270

Dobrý den,

Akceptace objednávky 2038/2022/270

Akceptujeme Vaší objednávku na PHM CNG 8-9/2022 -2038/2022/270 Ze dne 28.7.2022.

IČ: 25115171, innogy Energo, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00, Praha 10

Veškeré požadavky ohledně karet a smluv na CNG prosím posílejte na cngQinnogycz

S ozdravem

|nnogy !nergo, s.r.o.

Obchod a vztahy se zákazníky, mobilita

Specialista Bilancí a Fakturace

Limuzská 3135/12, 10098 Praha 10 - Strašnice

M

E

  

   

PodŽpor-ujieme

čiStÚU můbllitu #:ng #elektrnmubllita

 



Upozornění: Tato zpráva může obsahovat důvěrné informace a je určena výhradně zamýšlenému adresátovi. Pokud jím nejste, nebo se domníváte, že jím nejste, informujte neprodleně o této skutečnosti odesílatele a vymažte zprávu,

včetně přiložených příloh z Vašeho počítače. Pokud nejste zamýšleným adresátem, nejste oprávněn šířit, zveřejňovat, kopírovat nebo zpřístupňovat obsah této zprávy ani přiložených příloh.

Tato e—mailová zpráva, 3 ani jeji obsah včetně jejich případných příloh nezavazuje jejího odesílatele k uzavření ústní či písemné smlouvy, není—li v textu e—mailové zprávy výslovně uvedeno jinak. Odesílatel si vyhrazuje právo smlouvu

neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud nebudou získány potřebné interní souhlasy a schválení v rámci innogy. Možnost uzavření smlouvy, aniž by byl beze zbytku výslovně sjednán celýjejí obsah formou všemi stranami

schváleného písemného smluvního návrhu, je vyloučena. Jakákoliv sdělení, která obsahuje tato e—mailová zpráva, v žádném případě nezakládajíjejímu adresátovi nárok na náhradu škody podle § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, ani žádný jiný nárok vůči jejímu odesílateli.

Notice: This message may contain confidential information and is intended solely for the use of the individual or entity to which it is addressed. lfyou are not the intended recipient, or you think that you are not the intended recipient,

please immediately notify the sender and delete the message and any attachments thereto from your computer. If you are not the intended recipient, you are not authorized to disseminate, distribute, copy or make the content of the

message and any attachments thereto available to third persons.

This e—mail including its content and any attachments does not bind its sender to the conclusion of an oral or written contract, unless explicitly stated otherwise in this e—mail. The sender reserves the right not to enter into an agreement

in any phase of the negotiation, in particular if necessary internal consents and approvals within the innogy were not obtained. The possibility of concluding the contract without all its content expressly agreed in the form of the

contractual proposal approved in writing by all parties is excluded. Any communications contained in this e—mail do not constitute for its addressee any claim for damages under § 1729 of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, or any

other claim against the sender.


