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Od:
Odesláno: pátek 18. května 2018 7:09
Komu:
Předmět: Fwd: Potvrzení objednávky 181 398
Přílohy: 20180518073034475.pdf

Kategorie: Potvrzení RS

Dobrý den. 
Zasílám potvrzenou objednávku. 
S pozdravem 
 
 

 
vedoucí střediska kanalizace 
 
ČKAIT 0602399 
 
Královéhradecká provozní, a.s. 
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27461211 
Společnost je zapsána u Krajského soudu 
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2383 

 |  www.khp.cz 

Tato zpráva má výlučně informativní charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření jakékoli smlouvy či na její změnu ani přijetí Vašeho návrhu, pokud 
v ní není výslovně uvedeno jinak. Veškeré smlouvy či jejich změny jsou v naší společnosti uzavírány zásadně v písemné formě a vlastnoručně 
podepisovány statutárními zástupci nebo zaměstnanci na základě písemného pověření. Obsahuje-li tato zpráva návrh na uzavření smlouvy, pak 
Vaše přijetí našeho návrhu s dodatkem nebo jakoukoliv odchylkou bude námi považováno za novou nabídku. 

 
---------- Přeposlaná zpráva ---------- 
Od: 
Datum: 17. května 2018 12:25 
Předmět: Fwd: Potvrzení objednávky 181 398 
Komu: 
Kopie:  
 

 
---------- Přeposlaná zpráva ---------- 
Od: 
Datum: 17. května 2018 7:36 
Předmět: Fwd: Potvrzení objednávky 181 398 
Komu:  
 

 
---------- Přeposlaná zpráva ---------- 
Od: 
Datum: 16. května 2018 14:19 
Předmět: Potvrzení objednávky 181 398 
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Komu:
 

Dobrý den, 

  

v příloze Vám zasíláme objednávku č. 181 398 dle smlouvy o dílo. 

  

Na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je nutno zaslat nám potvrzení - souhlas s 
objednávkou odpovědí na tuto e-mailovou adresu například s textem: 

  

Potvrzujeme přijetí dané objednávky a v plném rozsahu s ní souhlasíme. 

  

Jméno a příjmení 

(v případě právnických osob i její název a funkce potvrzující osoby) 

  

V případě Vašeho nepotvrzení dané objednávky, jak je výše uvedeno, nevznikne právoplatně příslušná 
kupní smlouva. 

  

Děkuji Vám. 

  

S pozdravem 

  

  

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 

Na Brně 362 

500 08 Hradec Králové 
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--  
S pozdravem 
 
 

vedoucí střediska kanalizace 
 
ČKAIT 0602399 
 
Královéhradecká provozní, a.s. 
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27461211 
Společnost je zapsána u Krajského soudu 
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2383 

|  www.khp.cz  

Tato zpráva má výlučně informativní charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření jakékoli smlouvy či na její změnu ani přijetí Vašeho návrhu, pokud 
v ní není výslovně uvedeno jinak. Veškeré smlouvy či jejich změny jsou v naší společnosti uzavírány zásadně v písemné formě a vlastnoručně 
podepisovány statutárními zástupci nebo zaměstnanci na základě písemného pověření. Obsahuje-li tato zpráva návrh na uzavření smlouvy, pak 
Vaše přijetí našeho návrhu s dodatkem nebo jakoukoliv odchylkou bude námi považováno za novou nabídku. 

This message is intended solely for informational purposes. It does not represent any contract proposal, nor its amendment or acceptance of your 
contract proposal, if it is not explicitly stated otherwise. Our company concludes contracts or amendments thereto in a written form and all these 
contractual documents are self-signed by the statutory representatives or employees on the basis of written authorization. If this message contains 
a contract proposal, then your acceptance of our proposal with any amendment or variation will be considered a new offer. 




