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Jaňurová Ivana

Od: romana.tomeskova@bbraun.com za uživatele 

BBMCZ_Prodej_mail/BBMCZ/BBRAUN@bbraun.com

Odesláno: 20. listopadu 2017 12:08

Komu: Jaňurová Ivana

Předmět: Potvrzení přijetí objednávky od firmy B. Braun - obj.KOS 2171829638

Přílohy: Naskenováno na multifunkčním zařízení Xerox.pdf

Vážený zákazníku, // Dear Customer, 
 
Vaše objednávka byla přijata ke zpracování  // This is automatic response generated by our system -  your order has 
been accepted for processing.  
 
Děkujeme Vám za objednávku a přejeme Vám příjemný den. // Thank you very much for your order and have a nice 
day. 

 
Referentky Zákaznického centra společnosti B. Braun Medical //  Customer Service B. Braun Medical 
 
 ************************************************************************* 
Česká republika: +420-271 091 333, prodej.cz@bbraun.com 
Slovensko: 0800 155 440, predaj.sk@bbraun.com 
 
 
Rádi bychom Vás informovali o doručování Vašich objednávek v souvislosti se státním svátkem 17.11. 2017 v 
České i Slovenské republice 
 
Objednávky přijaté ve středu 15.11.2017 do 14.00 hod. budou dodány v pondělí 20.11.2017. 
Objednávky přijaté ve čtvrtek 16.11.2017 do 14:00 hod. budou dodány v úterý 21.11.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dobrý den, 

 
prosím o potvrzení přijetí objednávky (viz. příloha) zpět na tento mail 

(Janurova.Ivana@fnbrno.cz) . 

 
Děkuji 

 
S přáním pěkného dne 

 
Ivana Jaňurová 

Dokumentátorka ZM 

Nemocnice Bohunice 

Jihlavská 20 
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Brno 

Tel.: +420 532 232 582 

 
 
 
 
-----Original Message----- 

From: WC_7225@fnbrno.cz [mailto:WC_7225@fnbrno.cz] 

Sent: Monday, November 20, 2017 10:14 AM 

To: Jaňurová Ivana 

Subject: Naskenováno na multifunkčním zařízení Xerox 

 
 
 
Otevřete přiložený dokument.  Tento dokument byl naskenován a odeslán 

pomocí multifunkčního zařízení Xerox. 

 
Typ přílohy: pdf, Více stran 

 
Umístění multifunkčního zařízení: 

Název zařízení: tisk8239 

 
 
Další informace o produktech a řešeních společnosti Xerox získáte na 

adrese http://www.xerox.com. 
(See attached file: Naskenováno na multifunkčním zařízení Xerox.pdf) 
************************************************************************

********  
The information contained in this communication is confidential, may be  
attorney-client privileged, may constitute inside information, and is 

intended  
only for the use of the addressee. It is the property of the company of 

the  
sender of this e-mail. Unauthorized use, disclosure, or copying of this  
communication or any part thereof is strictly prohibited and may be 

unlawful.  
If you have received this communication in error, please notify us 

immediately  
by return e-mail and destroy this communication and all copies thereof,  
including all attachments.  
************************************************************************

******** 


