Obchodní dopis se sloupcovými odvolacími údaji předtištěnými vlevo a s vytištěnými orientačními značkami

Dřevotechna, a. s., Palackého nám. 1, 541 00 Trutnov
Doporučeně
.

.


Váš dopis zn.: 157/15-S
Ze dne:
2015-02-27
Naše zn.:
Kn/154/15
Vyřizuje:
Tel/fax:
E-mail:

Kantorová
451 558 252
kantor@drevotechna.cz

Datum:

2015-03-14


Nohýnek a syn
účetní a daňový servis
p. Karel Nohýnek
Nová 114
251 01 ŘÍČANY


.

.

Nabídka kancelářského nábytku
Vážený pane Nohýnku,
v příloze Vám zasíláme katalog zboží, v němž se můžete seznámit s úplnou nabídkou sortimentu
našich výrobků.
Katalog obsahuje i Vámi požadovaný kancelářský nábytek. Ceny uvedené na vloženém listě jsou
platné pro odběr jednotlivých kusů nábytku. V případě odběru většího množství poskytujeme
velice výhodné množstevní slevy.
Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a stanete se našim spokojeným zákazníkem.
– S pozdravem

(vlastnoruční podpis)
Karel Nožička
vedoucí odbytu

Katalog
Dřevotechna, a. s.
Palackého nám. 1
541 00 Trutnov

KB Trutnov
411 123 741/0100

IČO: 48164489
Reg: KS Hradec Králové
oddíl C, vložka 2967

Tel.: 491 277 524
Fax: 491 277 525

info@drevotechna.cz
www.drevotechna.cz

Obchodní dopis se sloupcovými odvolacími údaji předtištěnými vlevo (orientační značky
označeny jako skrytý text)

Dřevotechna, a. s., Palackého nám. 1, 541 00 Trutnov
Doporučeně
Váš dopis zn.: 157/15-S
Ze dne:
2015-02-27
Naše zn.:
Kn/154/15
Vyřizuje:
Tel/fax:
E-mail:

Kantorová
451 558 252
kantor@drevotechna.cz

Datum:

2015-03-14

Nohýnek a syn
účetní a daňový servis
p. Karel Nohýnek
Nová 114
251 01 ŘÍČANY

Nabídka kancelářského nábytku
Vážený pane Nohýnku,
v příloze Vám zasíláme katalog zboží, v němž se můžete seznámit s úplnou nabídkou sortimentu
našich výrobků.
Katalog obsahuje i Vámi požadovaný kancelářský nábytek. Ceny uvedené na vloženém listě jsou
platné pro odběr jednotlivých kusů nábytku. V případě odběru většího množství poskytujeme
velice výhodné množstevní slevy.
Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a stanete se našim spokojeným zákazníkem.
S pozdravem

(vlastnoruční podpis)
Karel Nožička
vedoucí odbytu

Katalog
Dřevotechna, a. s.
Palackého nám. 1
541 00 Trutnov

KB Trutnov
411 123 741/0100

IČO: 48164489
Reg: KS Hradec Králové
oddíl C, vložka 2967

Tel.: 491 277 524
Fax: 491 277 525

info@drevotechna.cz
www.drevotechna.cz

Obchodní dopis se sloupcovými odvolacími údaji předtištěnými vpravo (orientační značky
označeny jako skrytý text)

Dřevotechna, a. s., Palackého nám. 1, 541 00 Trutnov
Váš dopis zn.: 157/15-S
Ze dne:
2015-02-27
Naše zn.:
Kn/154/15

Firma Nohýnek a syn
účetní a daňový servis
p. Karel Nohýnek
Nová 114
251 01 Říčany

Vyřizuje:
Tel/fax:
E-mail:

Kantorová
451 558 252
kantor@drevotechna.cz

Datum:

2015-03-14

Nabídka kancelářského nábytku
Vážený pane Nohýnku,
v příloze Vám zasíláme katalog zboží, v němž se můžete seznámit s úplnou nabídkou sortimentu
našich výrobků.
Katalog obsahuje i Vámi požadovaný kancelářský nábytek. Ceny uvedené na vloženém listě jsou
platné pro odběr jednotlivých kusů nábytku. V případě odběru většího množství poskytujeme
velice výhodné množstevní slevy.
Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a stanete se našim spokojeným zákazníkem.
S pozdravem

RAZÍTKO
(vlastnoruční podpis)
Karel Nožička
vedoucí odbytu

Katalog

Dřevotechna, a. s.
Palackého nám. 1
541 00 Trutnov

KB Trutnov
411 123 741/0100

IČO: 48164489
Reg: KS Hradec Králové
oddíl C, vložka 2967

Tel.: 491 277 524
Fax: 491 277 525

info@drevotechna.cz
www.drevotechna.cz

Obchodní dopis s předtištěnými řádkovými odvolacími údaji (orientační značky označeny
jako skrytý text)

Dřevotechna, a. s., Palackého nám. 1, 541 00 Trutnov

Firma Nohýnek a syn
účetní a daňový servis
p. Karel Nohýnek
Nová 114
251 01 ŘÍČANY

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

Trutnov

157/15-S/2015-02-27

Kn/154/15

Kantorová/12

2015-03-14

Nabídka kancelářského nábytku
Vážený pane Nohýnku,
v příloze Vám zasíláme katalog zboží, v němž se můžete seznámit s úplnou nabídkou sortimentu
našich výrobků.
Katalog obsahuje i Vámi požadovaný kancelářský nábytek. Ceny uvedené na vloženém listě jsou
platné pro odběr jednotlivých kusů nábytku. V případě odběru většího množství poskytujeme
velice výhodné množstevní slevy.
Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a stanete se našim spokojeným zákazníkem.
S pozdravem
RAZÍTKO
(vlastnoruční podpis)
Karel Nožička
vedoucí odbytu
Katalog

Dřevotechna, a. s.
Palackého nám. 1
541 00 Trutnov

KB Trutnov
411 123 741/0100

IČO: 48164489
Reg: KS Hradec Králové
oddíl C, vložka 2967

Tel.: 491 277 524
Fax: 491 277 525

info@drevotechna.cz
www.drevotechna.cz

Obchodní dopis bez předtisku (zjednodušená úprava odvolacích údajů), doplňující údaje
v zápatí

Dřevotechna, a. s., Palackého nám. 1, 541 00 Trutnov
Kn/154/03
Firma Nohýnek a syn
účetní a daňový servis
p. Karel Nohýnek
Nová 114
251 01 Říčany

2015-03-14

Nabídka kancelářského nábytku
Vážený pane Nohýnku,
v příloze Vám zasíláme katalog zboží, v němž se můžete seznámit s úplnou nabídkou sortimentu
našich výrobků.
Katalog obsahuje i Vámi požadovaný kancelářský nábytek. Ceny uvedené na vloženém listě jsou
platné pro odběr jednotlivých kusů nábytku. V případě odběru většího množství poskytujeme
velice výhodné množstevní slevy.
Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a stanete se našim spokojeným zákazníkem.
S pozdravem

(vlastnoruční podpis)
Karel Nožička
vedoucí odbytu

Katalog
Doplňující údaje (sídlo podnikatelského subjektu, bankovní spojení, IČO, DIČ, zápis v obchodním
rejstříku nebo jiné evidenci včetně spisové značky, číslo telefonní ústředny, ústředního faxu, e-mail,
webová adresa)

Obchodní dopis bez předtisku, doplňující údaje v záhlaví (adresa umístěna vpravo pro použití do okénkové obálky)

Dřevotechna, a. s.
Palackého nám. 1, 541 00 Trutnov
IČO: 48164489, Reg.: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 2967
Tel.: 491 277 524, E-mail: info@drevotechna.cz, www.drevotechna.cz

Kn/154/15
Firma Nohýnek a syn
účetní a daňový servis
p. Karel Nohýnek
Nová 114
251 01 ŘÍČANY

14.03.2015

Nabídka kancelářského nábytku
Vážený pane Nohýnku,
v příloze Vám zasíláme katalog zboží, v němž se můžete seznámit s úplnou nabídkou sortimentu
našich výrobků.
Katalog obsahuje i Vámi požadovaný kancelářský nábytek. Ceny uvedené na vloženém listě jsou
platné pro odběr jednotlivých kusů nábytku. V případě odběru většího množství poskytujeme
velice výhodné množstevní slevy.
Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a stanete se našim spokojeným zákazníkem.
S pozdravem

RAZÍTKO
(vlastnoruční podpis)
Karel Nožička
vedoucí odbytu

Katalog

Osobní dopis vedoucího zaměstnance
Ing. Karel Bohatý
Generální ředitel
Dřevotechny, a. s.
Trutnov

Trutnov 4. července 2007

Vážený pane inženýre,
srdečně Vám blahopřeji k úspěšnému dokončení postgraduálního manažerského studia
”Master of business administration”.
Před třemi lety jste zahájil toto studium na Masarykově ústavu vyšších studií v Praze. Po
celou dobu jste studoval s velmi dobrými výsledky a přitom jste řádně plnil své náročné pracovní
úkoly. Děkuji Vám za dobrou reprezentaci naší společnosti a ještě jednou blahopřeji k ukončení
studia.
S přátelskými pozdravy

(vlastnoruční podpis)

Vážený pan
Ing. Jindřich Nejedlý, MBA
U nádraží 1820
Trutnov

Dopis fyzické osoby právnické osobě
Pavlína Nožičková
Ohradní 14
543 71 Hostinné

Dřevotechna, a. s.
personální oddělení
Palackého nám. 1
541 00 Trutnov
Trutnov 29. března 2015
Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou
Vážení,
od 1. září 2012 pracuji u Vás v pracovním poměru jako asistentka obchodního ředitele v sídle
společnosti v Trutnově.
Obracím se na Vás s žádostí o rozvázání pracovního poměru dohodou ke dni 14. dubna 2015.
Důvodem k rozvázání pracovního poměru je možnost získání zaměstnání v místě mého trvalého
bydliště a tím vyřešení komplikovaného dojíždění do zaměstnání v Trutnově.
Děkuji předem za kladné vyřízení mé žádosti.
S pozdravem

(vlastnoruční podpis)

