Předmět: Českým drahám přibývají cestující v desítkách procent, firma je v pololetí nad plánem
Od: Joklik@gr.cd.cz
Datum: 1.8.2019 10:15

Přeji dobrý den, dámy a pánové.
Rádi bychom vás informovali o tom, že největší český železniční dopravce v letošním prvním
pololetí přepravil více než 91,6 milionu zákazníků. Na klíčových relacích jako Praha –
Ostravsko, Praha – Brno, Praha – Hradec Králové, Praha – České Budějovice, Praha –
Olomouc nebo Praha – Ústí nad Labem přitom dosáhly České dráhy dvouciferných nárůstů
počtu cestujících. Více informací najdete v přiložené tiskové zprávě.
S přátelským pozdravem
Mgr. Radek Joklík
vedoucí oddělení
České dráhy, a.s., Generální ředitelství
Odbor vnější komunikace | Oddělení tiskové
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
T: +420 972 232 532, M: +420 724 845 091
E: joklik@gr.cd.cz, www.cd.cz

Informace obsažené v tomto e-mailu jsou informacemi důvěrnými. Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, vraťte jej, prosím, odesílateli zprávy.
Odesílatel zprávy si vyhrazuje právo, pod sankcí neplatnosti, uzavírat smlouvy pouze v písemné formě, přičemž za písemnou formu je
považována pouze forma listiny opatřená podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, případně její elektronicky konvertovaná podoba.
Žádná jiná forma ujednání nemůže být považována za platně a účinně uzavřenou smlouvu a obsah tohoto emailu není možné považovat za
návrh na uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu. Odesílatel zprávy dále vylučuje přijetí jakékoliv nabídky pouhým chováním jakékoliv smluvní
strany, zejména poskytnutím nebo přijetím plnění.
Odesílatel zprávy si vyhrazuje právo, pod sankcí neplatnosti, sjednávat veškeré změny stávajících smluvních vztahů pouze ve formě písemného
dodatku v listinné podobě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Žádná jiná forma ujednání nemůže být považována za platně a
účinně uzavřenou změnu stávajícího smluvního vztahu a obsah tohoto emailu není možné považovat za návrh na změnu či ukončení
jakéhokoliv smluvního vztahu.
Jakákoliv skutečnost, která by mohla vyplynout ze sdělení obsaženého v tomto e-mailu, nemůže být brána za závazný příslib plnění, který by
zakládal povinnost odesílatele zprávy uzavřít smlouvu, nemůže být brána za vzdání se práva či prominutí dluhu ze strany odesílatele zprávy, a
to až do doby, dokud nebude stvrzena písemně v listinné podobě a opatřena podpisem oprávněného zástupce odesílatele zprávy.
Odpověď adresáta na nabídku odesílatele zprávy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když
podstatně nemění podmínky nabídky. Odesílatel zprávy vylučuje modifikovanou akceptaci nabídky.
Sledujte nás i na Facebooku: www.cd.cz/facebook
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