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Holainová  Lucie

Od: Žižka Petr <Petr.Zizka@mafra.cz>
Odesláno: 18. prosince 2017 10:27
Komu: Holainová  Lucie
Předmět: FW: Message from KMBT_C280
Přílohy: SKMBT_C28017121810240.pdf

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Mgr. Petr Žižka
Business leader
 
mediální skupina mafra
Puchmajerova 1/208
702 00 Ostrava
mob: + 420 773 968 820
e-mail:  petr.zizka@mafra.cz
 
www.mafra.cz

From: OVAPEDI01@mafra.cz [mailto:OVAPEDI01@mafra.cz]  
Sent: Monday, December 18, 2017 10:25 AM 
To: Žižka Petr 
Subject: Message from KMBT_C280

 
Kliknete-li 
sem pravým 
tlačítkem 
myši, můžete  
stáhno ut 
obrázky. 
Aplikace 
Outlo ok 
zab rán ila 
auto matické
mu stažení  
tohoto  
obrázku z 
In ternetu, 
aby chránila 
vaše osobní 

 

MAFRA, a.s. 
sídlo: Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 
zápis v OR: M�stský soud v Praze,oddíl B, vložka 1328, I�O: 45313351 
www.mafra.cz 
 
Upozorn�ní: 
Tento e-mail a k n�mu p�ipojené dokumenty mohou být d�v�rné a jsou ur�eny pouze jeho adresát�m. Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, 
informujte laskav� neprodlen� jeho odesílatele a e-mail prosím vymažte. 
Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, není povoleno tento e-mail jakkoliv užívat, rozši�ovat, kopírovat �i zve�ej�ovat. MAFRA, a.s. neodpovídá za 
chyby �i ztráty obsahu této zprávy nebo její zpožd�ní vzniklé v d�sledku komunikace prost�ednictvím e-mailu. 
 
V p�ípad�, že je tento e-mail sou�ástí obchodního jednání, vyhrazuje si odesílatel právo ukon�it kdykoliv jednání o uzav�ení smlouvy, a to z 
jakéhokoliv d�vodu i bez uvedení d�vodu. 
 
Seznam úkon�, které musí u MAFRA, a.s. vždy �init pouze její statutární orgán zp�sobem jednání navenek zapsaným do obchodního rejst�íku, 
nebo osoby t�mito statutárními zástupci výslovn� písemn� k tomu pov��ené, naleznete zde. 
 
Pokud tato zpráva obsahuje obchodní sd�lení, informujeme jejího adresáta, že v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona �. 480/2004 Sb., o 
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n�kterých službách informa�ní spole�nosti má možnost odmítnout další zasílání našich obchodních sd�lení na výše uvedenou elektronickou 
adresu, a to odesláním e-mailové zprávy na adresu: odhlasit@mafra.cz. Vaše e-mailová adresa tak bude vy�azena z naší dot�ené databáze. 


