
Od: 
Komu: 
Datum: 18. 10. 2017 14:12
Předmět: Fw: VIP servis

----- Původní zpráva -----

Od: Obešlo Stanislav Ing. <Stanislav.Obeslo@wuestenrot.cz>
Komu: lukas.svoboda@obchod.wuestenrot.cz
Odesláno: 11. 10. 2017 16:49
Předmět: VIP servis

Hezké odpoledne přeji, 

finanční skupina Wüstenrot slaví v letošním roce 25 let úspěšného působení na českém trhu. Velmi si vážím, 
jakým dílem k tomuto milníku přispěla naše interní obchodní síť. Všichni jsme si vědomi, jak nesmlouvavý je 
konkurenční boj na trhu finančních služeb. Každý klient od nás očekává nejen profesionální poradenství a 
transparentní jednání, ale především rychlost a osobní péči. 
Proto již 1. října zahajujeme speciální projekt VIP Servis. Jeho cílem je nabídnout vybraným finančním 
poradcům mimořádnou úroveň podpory při řešení jednotlivých obchodních případů.
Na základě dosažených obchodních výsledků jsme vybrali skupinu 25 poradců, jejichž produkce je svým 
objemem a kvalitou zcela výjimečná. Je mi velkou ctí Vás informovat i poděkovat Vám, že právě Vy se stáváte 
jedním/jednou z členů/členek tohoto elitního klubu.
VIP Servis Vám mj. nabídne vyhrazenou mobilní telefonní linku pro dotazy a konzultace, přednostní 
zpracování ocenění nemovitosti, zpracování žádostí o hypoteční úvěry v elektronické podobě včetně ocenění 
do pěti pracovních dnů a další výhody. Kompletní přehled naleznete v přiloženém letáku.
Dovolte mi ještě jednou vyjádřit upřímné poděkování za Vaše pracovní nasazení a dosažené výsledky pro 
Wüstenrot. Doufám, že VIP Servis bude přínosem pro Vaši každodenní činnost a pomůže Vám nejen využít 
dostupné obchodní příležitost, ale zároveň i zvýšit spokojenost klientů. 
Zároveň velmi rád uvítám Vaše poznatky a zpětnou vazbu na fungování VIP servisu, abychom v budoucnu 
jeho podobu mohli případně přizpůsobit tak, aby Vám tato nadstandardní péče přinášela ty správné 
benefity.

S přátelským pozdravem

Ing. Stanislav Obešlo
Obchodní ředitel
Vertriebsdirektor für IOC

wüstenrot
Kavčí Hory Office Park
Na Hřebenech II 1718/8
140 23 Praha 4
Telefon:  (+420) 257 092 410
Mobil:     (+420) 603 884 418
stanislav.obeslo@wuestenrot.cz
www.wuestenrot.cz



Tento e-mail obsahuje důvěrné a/nebo právem chráněné informace. Jestliže nejste správným adresátem, nebo jste tento e-mail obdrželi omylem, 
informujte prosím ihned odesílatele a tento e-mail. smažte. Neoprávněné kopírování, jakož i neoprávněné šíření v tomto e-mailu obsažených 
informací, není dovoleno.
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail 
irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte 
Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet.

K tomuto e-mailu náleží zde přístupná identifikace společností finanční skupiny Wüstenrot v ČR.

Právní jednání společností finanční skupiny Wüstenrot v ČR nebo každé jedné z nich (společně dále jen „společnosti“) podléhá následujícím 
omezením:
1. Pokud nebylo společnostmi stanoveno nebo stranami ujednáno jinak, je právním jednáním společností výhradně jednání v písemné formě a 
jednání v jiné formě společnosti nezavazuje.
2. Obchodní či reklamní sdělení společností jsou určená vždy pouze k marketingovým a propagačním účelům, a i proto nepředstavují návrh na 
uzavření smlouvy (nabídku).
3. Společnosti vylučují přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s jakýmkoli dodatkem či odchylkou, což znamená, že odpověď na nabídku s 
dodatkem či odchylkou se nepovažuje za přijetí takové nabídky. Společnosti si také vyhrazují právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi 
jednání.
4. Společnosti poskytují informace výhradně na základě podkladů jim aktuálně dostupných (ke dni poskytnutí příslušné informace) a nepřebírají 
odpovědnost za ovlivnění poskytnuté informace okolnostmi, které nemohly být zjištěny ani při vynaložení odborné péče nebo které nastaly až po 
jejich poskytnutí. 


