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Dobrý den,
dovolujeme si Vás pozvat na

Tiskovou konferenci Českých drah a Kraje Vyso čina k novému jízdnímu řádu, p ředstavení projektu Ve řejná doprava Vyso činy
v pátek 22. 11. 2019 od 11.30 hod. sídlo Kraje Vysočina, Žižkova ul. 57, Jihlava, zasedací místnost A 2.15

Hosté tiskové konference:
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
Ing. Lenka Horáková, ředitelka Krajského centra osobní dopravy Českých drah
Představeny budou změny jízdních řádů železniční osobní dopravy platné od 15. 12. 2019 a koncept nové Veřejné dopravy Vysočiny.
Více informací:
Jitka Svatošová, oddělení tiskové, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel: 724 650 123, tisk@kr-vysocina.cz
Ing. Gabriela Novotná, tisková mluvčí, České dráhy, a.s., tel: 724 977 822 novotnag@gr.cd.cz

Těšíme se na Vaši účast.
S pozdravem  

Ing. Gabriela Novotná
Regionální tisková mluvčí

České dráhy, a.s., Generální ředitelství
Kancelář předsedy představenstva | Oddělení tiskové
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
E: novotnag@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


