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Komu: xxxxxxxxxx@YYYYY.com
Predmet: Upozornenie o zneuziti nasej spolocnosti

header
Vážená klientka, vážený klient,
v tomto období sme zaznamenali zvýšený počet Vašich reakcií a dotazov k nám, ktoré smerujú k novovzniknutému
združenie pre účtovníkov SAU – Slovenská asociácia účtovníkov.
Týmto Vás chceme upozorniť, že so združením SAU sme nikdy neuzavreli žiadnu spoluprácu, neposkytli sme Vaše
emailové kontakty a taktiež sme združeniu nedali žiaden súhlas na propagovanie webovej stránky našej spoločnosti
na ich portáli.
Snažíme sa po celý čas existencie našej spoločnosti pristupovať korektne k iným vzdelávacím spoločnostiam tým,
že nekopírujeme a nezneužívame ich meno v náš prospech. Týmto Vás chceme upozorniť, že sa dištancujeme od
akejkoľvek spolupráce s týmto združením.
Zistenú skutočnosť sme postúpili na Obvodné oddelenie Policajného zboru Banská Bystrica.
Tak isto sme nedali žiaden súhlas na propagovanie našej spoločnosti iným subjektom. No bohužiaľ sme na „
Slovensku“ a niektorí jedinci majú potrebu sa veľmi rýchlo zviditeľniť. Svoju prácu sa snažíme vykonávať na
profesionálnej úrovni a našim prvoradým cieľom je seriózny prístup a spokojnosť klienta.
Touto cestou Vás chceme súčasne požiadať o láskavosť. Ak sa do Vašej e-mailovej schránky dostane ponuka, kde
bude spojitosť s našou vzdelávacou organizáciou – prosím oznámte nám to!
Vážime si Vás ako našich klientov a je v našom záujme ochrániť Vás pred možným zneužitím v dobrej mienke, že
sme súčasťou aj inej organizácie.
Vopred Vám ďakujeme, že ste si našli čas k prečítaniu tohto emailu.
Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

S úctou
Selecká Sláva
zabezpečovací a organizačný garant
________________________________________________
CUS – Centrum účtovníkov Slovenska®
Vzdelávacia organizácia, Komenského 18 /B14419, Banská Bystrica
t-mobile: +421 (0) 904 921 855 | orange: +421 (0) 918 780 129 | orange: +421 (0) 915 780 129
tel.: +421 (0) 48 411 34 75 | tel.: +421 (0) 48 381 01 38 | tel.: +421 (0) 48 414 66 36
web: www.cus.sk | e-mail: info@cus.sk

PS: Ako dôkaz zneužitia a propagovania našej spoločnosti bez súhlasu na stránke www.sau.sk, Vám posielame
Prtsc obrazovky, ktorú sme stihli odfotiť ešte v čase pred odstránením, po našej urgencii a telefonickom rozhovore
s p. Slavomírom Repkom.
prtscr_sau
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Odoslané z môjho Android zariadenia pomocou K-9 Mail.
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