
Předmět: Pozvánka ČD - prezentace vozidel 811 a 012 - 24.7.2020, Velim
Od: Rajnochova@gr.cd.cz
Datum: 17.7.2020 13:38

Přeji dobrý den,

dovolte, abychom Vás jménem společnosti České dráhy pozvali na představení modernizovaných vozidel 811 a 012 pro
Moravskoslezský kraj, které se uskuteční ve Zkušebním centru VUZ Velim dne 24. 7. 2020 od 10.30 hodin .

Kompletní program akce naleznete v přiložené pozvánce.

Svou účast, prosím, potvrďte na e-mail: rajnochova@gr.cd.cz  do 22. 7. 2020.

Dovolujeme si vás upozornit, že v rámci areálu nebude možné fotografovat vozidla našich zákazník ů.  
Doprava autem:
V případě dopravy vlastním vozem prosím v rámci potvrzení účasti uveďte i RZ vozidla.

Doprava vlakem:
Pokud chcete pro příjezd/odjezd bezplatně využít jeden z níže uvedených spojů, prosím, uveďte to v rámci potvrzení účasti
(uveďte konkrétní spoj/e). Pokyny pro využití vybraného spoje/ů obdržíte následně.
Při příjezdu vlakem do žst. Cerhenice bude k dispozici kyvadlový odvoz do areálu Zkušebního centra VUZ Velim, který poznáte
podle loga České dráhy za předním sklem.
Vlakem z/do Ostrava hl.n.:
TAM: SC 512, odjezd v 7:15 hodin ze žst. Ostava hl.n., mimořádně zastaví v žst. Cerhenice v 9:47 hodin
ZPĚT: SC 509, mimořádně zastaví v 14:10 hodin pro odjezd ze žst. Cerhenice, příjezd do žst. Ostrava hl.n. v 16:44 hodin
ZPĚT: Ex 143 mimořádně zastaví v 12:55 hodin pro odjezd ze žst. Cerhenice, příjezd do žst. Ostrava hl.n. v 15:48 hodin

Vlakem z/do Praha hl.n.:
TAM: Ex 125, odjezd v 9:23 hodin ze žst. Praha hl.n., mimořádně zastaví v žst. Cerhenice v 9:55 hodin
ZPĚT: R 888, mimořádně zastaví v 14:32 hodin pro odjezd ze žst. Cerhenice, příjezd do žst. Praha hl.n. v 15:02 hodin

Těšíme se na viděnou!

S přátelským pozdravem

Vanda Rajnochová
tisková mluvčí

České dráhy, a.s., Generální ředitelství
Odbor komunikace | Oddělení tiskové
Jeremenkova 231/9, 779 00 Olomouc
T: +420 972 232 532, M: +420 722 074 414
E: rajnochova@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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