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Dobrý den paní Babková,

potvrzuji prijetí objednávky c. 2018-H-2018/H/0698 na opravu vozu r.z. 5AF 2513.

S pozdravem,

, vedoucí servisu
AUTO GOLDCAR a.s., Bohdalecká 1416/12, Praha 10, Ceská republika
T +420 225 354 201, M , F +420 225 354 255

, www.autogoldcar.cz

Upozornení: Informace obsažené v tomto emailu mají pouze obecný charakter. Nebudou akceptovány jakékoli
nároky na odškodnení za kroky podniknuté na základe nebo v souvislosti s tímto e-mailem.
Správcem osobních údaju v podobe emailových adres je AUTO GOLDCAR a.s., Bohdalecká 12, 101 00 Praha 10,
IC: 29048141, DIC: CZ29048141 (dále jen „Správce“). Správce zpracovává pouze osobní údaje príjemce
obchodního sdelení v podobe emailového kontaktu tak, že emailovou adresu archivuje a využívá pro pravidelné
zasílání obchodních sdelení svých produktu, služeb a nabídek. Zpracování probíhá pouze pomocí vlastních
zamestnancu zavázaných mlcenlivostí, nedochází a nebude docházet k žádnému predávání emailových adres tretím
osobám nebo do tretích zemí.

Dobrý den,
 
v príloze zasílám objednávku na opravu automobilu a prosím o její vyrízení poprípade predání kompetentní
osobe.
 
Dále Vás žádám o potvrzení objednávky v co nejkratší dobe z důvodů naší povinnosti objednávků zadat do
registrů smlův vedeným Ministerstvem vnitra ČR. Bez potvrzení nelze plnit objednávku.
 
V prípade nedisponování vzorů pro potvrzení objednávky,zašlete prosím potvrzení v tele e-mailů, který můsí
být v prepisovatelné forme. Sken potvrzení není možné akceptovat.
Predem velice dekůji.
 
S pozdravem
 
Pavlína Babková
nákupní referent
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osobám nebo do tretích zemí.




