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��RE: Objednávka č. 17/7700/0469 

Dobry den, pani  

dekuji Vám za zaslaní objednávky č. 18/7700/0469, v příloze přikládám naší objednávku. 

Přeji hezky den! 

Key Account Manager Lidových novin 

mediální skupina mafra 
Anděl Media Center 

Karla Engliše 519/11 

150 00 Praha 5 

Tato zpráva obsahuje obchodní sděleni společnosti MAFRA. a.s.. se sídlem Karla Engíiše 519/11. 150 00 

Praha 5.1C: 45315351. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 

č. 1328. V souladu s ustanovením § 7 odst. / zákona č. 480/2004 Sb„ o některých službách informační 

společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Vám tímto 

sdělujeme, že máte možnost odmítnout další zasíláni našich obchodních sděleni na výše uvedenou 

elektronickou adresu, a to odesláním e>mailové zprávy 
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na adresu: odhlasitamafra. cz. Vaše e>mailová adresa tak bude vyřazena z naši databáze a 

nebudou Vám na ni zasílány iádně informace o naši společnosti a jejich produktech. 
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Dobrý den, 

v příloze posíláme objednávku inzerce v denících: Lidové noviny ( 2.3.2018 ) a MF 

dnes (1. 3. 2018). 

S pozdravem 

asistentka 
Odbor komunikace 

F |*|f lin 

MAFRA, a.s 
sídlo: Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 
zápis v OR: Městský soud v Praze,oddíl B, vložka 1328, 

Upozorněni: 
Tento eGmail a k němu připojené dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům Jestliže jste obdržel(a) tento eGmail omylem, 
informujte laskavě neprodlené jeho odesilatele a eGmail prosim vymažte 
NejsteGli adresátem tohoto eGmailu, není povoleno tento eGmail jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat MAFRA. a.s. neodpovídá za nhyby či 
ztráty obsahu této zprávy nebo její zpoždění vzniklé v důsledku komunikane prostřednintvím eGmailu. 

V případě, že je tento eGmail součásti obnhodního jednáni, vyhrazuje si odesilatel právo ukončit kdykoliv jednáni 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 jednáni navenek zapsaným do obnhodního rejstříku, nebo 
osoby těmito statutárními zástupni výslovné písemně k tomu pověřené, naleznete 

Pokud tato zpráva obsahuje obnhodní sděleni, informujeme jejího adresáta, že v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některýnh 
službánh informační společnosti má možnost odmítnout další zasílání našinh obnhodnính sděleni na výše uvedenou elektroninkou adresu, a to odesláním 
eGmailové zprávy na adresu:  Vaše eGmailová adresa tak bude vyřazena z naši dotčené databáze 
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