
Dobrý den, paní Zimmerová,  
 
V příloze zasílám podepsaný souhlas s objednávkou vstupenek ale dohody.  
 
Děkuji moc a přeji krásný den  
 
S pozdravem  
 
 
Mgr. Dorota Matejová, DiS. 
Assistant Business Unit Outpatient/ GA 
HARTMANN – RICO a.s. 
M. +420 725 671 873 
E. dorota.matejova@hartmann.info 
 
 
 

 

HARTMANN - RICO a.s.  
Brno Business Park, budova B  
Londýnské náměstí 2  
639 00 Brno  
Česká republika  

Telefon: +420 549 456 262 
www.hartmann.cz 

Prohlášení: Obsah tohoto e-mailu (včetně příloh) je důvěrný a informace v něm mohou být právně 
chráněny. Pokud nejste zamýšleným příjemcem tohoto e-mailu nebo jste tento e-mail obdrželi 
omylem, je jakékoli neoprávněné zveřejňování, kopírování, přeposílání nebo použití jeho obsahu 
přísně zakázáno. V takovém případě neprodleně informujte odesílatele a poté ze svého systému 
tento e-mail (včetně příloh) odstraňte. Děkujeme! 

Disclaimer: The contents of this email (including any attachments) are confidential and may be legally 
privileged. If you are not the intended recipient of this email or have received this email in error, any 
unauthorized disclosure, copying, distribution or use of its contents is strictly prohibited. In such 
case, please notify the sender immediately and then delete the mail (including any attachments) 
from your system. Thank you! 

From: Ondřej Hruška <hruska@brandconcept.cz>  
Sent: Monday, December 5, 2022 1:15 PM 
To: 'Zimmerová Wendy' <w.zimmerova@narodni-divadlo.cz> 
Cc: Matejova Dorota <Dorota.Matejova@hartmann.info> 
Subject: RE: Objednávka vstupenek do Národního divadla 
 
Dobrý den paní Zimmerová,  
 
Fakturu jsme dnes uhradili, tak by Vám zítra měla částku dorazit na účet.  
 
Děkuji za vyřízení a přeji Vám pohodové odpoledne 
 
Ondra Hruška 
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Ondřej Hruška 
T: +420 773 618 664 
E: hruska@brandconcept.cz 
 

 

 
Zápská 1913 
250 01 Brandýs nad Labem 
 

    
 

 
 

 
 
 
From: Zimmerová Wendy <w.zimmerova@narodni-divadlo.cz>  
Sent: Monday, December 5, 2022 12:00 PM 
To: Ondřej Hruška <hruska@brandconcept.cz> 
Subject: RE: Objednávka vstupenek do Národního divadla 
 
Vážený pane Hruško, 
 
děkuji za odpověď a omlouvám se za pozdní odpověď. V příloze Vám zasílám zálohovou fakturu na La 
traviatu 29. 3. 2022. Její splatnost je do 19. 12. 2022. Po připsání částky na účet Vám vstupenky 
přijdou poštou. Budete si přát vstupenky poslat na adresu, která je uvedena na faktuře? 
 
Děkuji za odpověď a přeji hezký den. 
 
S pozdravem 
Wendy Zimmerová 
manažerka firemních zákazníků 
oddělení Hromadného prodeje Obchodního odboru 

 
  
Národní divadlo 
www.narodni-divadlo.cz 
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From: Ondřej Hruška <hruska@brandconcept.cz>  
Sent: Saturday, December 3, 2022 8:37 PM 
To: Zimmerová Wendy <w.zimmerova@narodni-divadlo.cz> 
Cc: 'Matejova Dorota' <Dorota.Matejova@hartmann.info> 
Subject: RE: Objednávka vstupenek do Národního divadla 
 
 
Dobrý den paní Zimmerová,  
 
Vstupenky si budeme přát zaslat poštou na naší adresu.  
 
Prosím tedy o připočítání poplatku 79 Kč.  
 
Prosím o zaslání zálohové faktury, abychom ji mohli co nejdříve proplatit.  
 
Děkuji za rychlé vyřízení a přeji Vám hezké pondělí 
 
 
Ondřej Hruška 
T: +420 773 618 664 
E: hruska@brandconcept.cz 
 

 

 
Zápská 1913 
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250 01 Brandýs nad Labem 
 

    
 

 
 

 
 
From: Zimmerová Wendy <w.zimmerova@narodni-divadlo.cz>  
Sent: Thursday, December 1, 2022 10:32 AM 
To: hruska@brandconcept.cz 
Subject: Objednávka vstupenek do Národního divadla 
 
Vážený pane Hruško, 
 
dostala jsem na Vás kontakt od Vaší kolegyně Matejové. Jedná se o objednávku vstupenek na operu 
La traviata 29. 3. 2023. Dříve, než Vám rezervaci převedu na objednávku a vystavím Vám zálohovou 
fakturu, budu od Vás potřebovat informaci, jak si vstupenky budete přát vyzvednout. Můžeme Vám 
je poslat poštou (za poplatek 79 Kč), poslat na e-mail jako e-vstupenky, nebo si je můžete vyzvednout 
na pokladně Národního divadla. 
 
Děkuji za odpověď a přeji hezký den. 
 
S pozdravem 
Wendy Zimmerová 
manažerka firemních zákazníků 
oddělení Hromadného prodeje Obchodního odboru 

 
  
Národní divadlo 
www.narodni-divadlo.cz 
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