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Kotyková Gabriela

Od: Lenka Kasalová <kasalova@ita-intertact.com>
Odesláno: 12. července 2016 18:54
Komu: Kotyková Gabriela
Kopie: Šoukal Adam; Kuberková Jana; Pešta Martin
Předmět: RE: objednávka č. 1600000407

Dobrý den, 
 
Potvrzuji přijetí objednávky. 
 
S pozdravem, 
Lenka Kasalová 
 
 
………………………………………………………. 

Mgr. Lenka Kasalová 

Product / Sales Manager 
 

GSM.: +420 601 321 094 

Tel.: +420 234 760 838 

E-mail: kasalova@ita-intertact.com  

http://www.ita-intertact.com/ 
I.T.A. – Intertact s.r.o. 

Černokostelecká 616/143 
 
 
 

From: Kotyková Gabriela [mailto:Gabriela.Kotykova@lfp.cuni.cz]  
Sent: Thursday, July 07, 2016 1:57 PM 
To: Lenka Kasalová 
Cc: Šoukal Adam; Kuberková Jana; Pešta Martin 
Subject: objednávka č. 1600000407 
Importance: High 
 
Dobrý den, 
v příloze Vám zasílám objednávku. Na faktuře uvádějte číslo objednávky. 
V případě, že uvedené nebude, fakturu neuhradíme. Prosím potvrďte přijetí objednávky (dle zákona č. 340/3015 Sb.) 
bez tohoto potvrzení, není objednávka účinná. 
 
                
Děkuji za vyřízení a přeji pěkný den 
 
 
Gabriela Kotyková 
referent ekonomického oddělení 
Univerzita Karlova v Praze 
Lékařská fakulta v Plzni 
Husova 3, 306 05 Plzeň 
Tel.: +420 377 593 421 
e-mail: gabriela.kotykova@lfp.cuni.cz 
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Upozornění: 

Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato E-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k 
ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím 
k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy v Praze. 

 

Disclaimer: 

If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached files) is intended purely for informational purposes and does not represent a binding agreement on the part 
of Charles University in Prague. The text of this message and its attachments cannot be considered as a proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a proposal to conclude a 
contract, nor any other legal act leading to concluding any contract; nor does it create any pre-contractual liability on the part of Charles University in Prague. 


