Předmět: Pozvánka na představení indikátoru plochých kol, Zkušební centrum VUZ Velim, 22.7.2020, 13:00 hod.
Od: PostaP@gr.cd.cz
Datum: 9.7.2020 16:14

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolujeme si vás pozvat na představení indikátoru plochých kol, který uvádí do provozu naše dceřiná společnost VUZ.
Jedná se o první indikátor plochých kol tohoto typu ve státech východní Evropy.
Představení proběhne ve středu 22. července 2020 od 13 hodin ve Zkušebním centru VUZ Velim.
Program setkání:
·
Úvod
·
Prezentace procesu, přínos pro VUZ a jeho zákazníky – Miloš Klofanda, provozní ředitel zkušebnictví
·
Diskuse
Předpokládaná doba trvání akce cca 1,5 hodiny.
Dovolujeme si Vás upozornit, že v rámci areálu nebude možné fotografovat vozidla našich zákazníků. S ohledem na
skutečnost, že Zkušební centrum VUZ Velim je provozní pracoviště se specifickým režimem, potvrďte prosím účast
nejpozději do 20. července 2020 na e-mail pretlovar@cdvuz.cz.
S přáním pěkného dne
Mgr. Petr Pošta
tiskové oddělení
České dráhy, a.s., Generální ředitelství
Odbor komunikace
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
hotline tiskového oddělení ČD: (+420) 724 977 822, press@cd.cz
T: (+420) 972 232 299, (+420) 972 232 089
E: PostaP@cd.cz; www.cd.cz, www.ceskedrahy.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

