
Od: 

Odesláno: pondělí 20. listopadu 2017 10:26 

Komu: 

Předmět: RE: Akceptace objednávky č.MD1701569 

 

Důležitost: Vysoká 

 

Dobrý dne   

děkuji za objednávku č. MD1701569, potvrzuji její akceptaci.  

S přáním pěkného dne  

 

 

 

Sales manager 

 

mediální skupina mafra  

Anděl Media Center   

Karla Engliše 519/11 

150 00 Praha 5 

tel.: +420  

fax: +420  

mobil: +420   

e-mail: 

www.mafra.cz 

 

              

 

From:   

Sent: Monday, November 20, 2017 8:28 AM  

To:   

Cc:  

Subject: Akceptace objednávky č.MD1701569 

 

Vážení, 

žádáme Vás tímto o písemnou akceptaci přiložené objednávky č. MD1701569, 

která bude v souladu se  

zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v tomto registru zveřejněna. 

Akceptaci proveďte odpovědí na  

tento e-mail, postačí pouze text akceptace v e-mailu. Objednávka je 

přiložena v příloze. 

Děkujeme za spolupráci. 

S pozdravem 

  

 

 

  

  

  

MAFRA, a.s.  

sídlo: Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5  

zápis v OR: Městský soud v Praze,oddíl B, vložka 1328, IČO: 45313351  

www.mafra.cz  

  

Upozornění:  



Tento e-mail a k němu připojené dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny 

pouze jeho adresátům. Jestliže jste obdržel(a) tento  

e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele a e-mail 

prosím vymažte.  

Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, není povoleno tento e-mail jakkoliv 

užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat. MAFRA, a.s.  

neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy nebo její zpoždění 

vzniklé v důsledku komunikace prostřednictvím e-mailu.  

  

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, vyhrazuje si 

odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy,  

a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.  

  

Seznam úkonů, které musí u MAFRA, a.s. vždy činit pouze její statutární 

orgán způsobem jednání navenek zapsaným do  

obchodního rejstříku, nebo osoby těmito statutárními zástupci výslovně 

písemně k tomu pověřené, naleznete zde.  

  

Pokud tato zpráva obsahuje obchodní sdělení, informujeme jejího adresáta, 

že v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č.  

480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti má možnost 

odmítnout další zasílání našich obchodních sdělení na výše  

uvedenou elektronickou adresu, a to odesláním e-mailové zprávy na adresu: 

odhlasit@mafra.cz. Vaše e-mailová adresa tak bude  

vyřazena z naší dotčené databáze. 


