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Vojtěch Razima

Od: Acter [info@acter.cz]
Odesláno: 12. října 2010 12:41
Komu: info@kverulant.org
Kopie: loudajablonec@seznam.cz
Předmět: Fw: Čestné tiskové prohlášení

Dobrý den pane Razimo, 
  
přeposílám a děkuji Vám za Vaší vstřícnost i cit pro korektnost. 
Nejspíš sledujeme naprosto stejné cíle. 
K tomuto budete mít naší 100 % podporu. 
  
Děkuji VÁM za nabídku zveřejnit NÁS VIDITELNÝM způsobem na Vašich stránkách. 
Není jednoduché v nastalém zmatku odděliti zrno od plev.... 
  
  
S pozdravem Petr Louda. 
  
  
----- Original Message -----  
From:  Acter  
To:  info@kverulant.org  
Sent:  Monday, October 11, 2010 2:11 PM 
Subject:  Čestné tiskové prohlášení 
 
Vyjádření k dnešnímu  t.zv. seznamu špatných pumpařů od ČOI. Dle tohoto zveřejněného seznamu jde o  v š e ch n y 
pumpaře, " kteří se nás pokoušejí okrádat". 
  
Naše firma Acter.r.o. působí na trhu již od roku 1995, ČOI 
je každoročně kontrolována na čerpacích stanicích  ve 
Smržovce, Zlaté Olešnici a v Doksech. Vždy kvalita PHM 
pro konečného spotřebitele je dle vyjádření ČOI - vzorek 
splnil požadavky jakosti. Případ kontroly ze dne 13.5.2009 
na ČS Smržovka -z 11 ukazatelů nafty byl nesplněn jediný bod- bod vzplanutí -norma 50,5 - výsledek 53 bodů- 
ukazatel, který v žádném případě nepoškozuje motor! 
Tuto informaci lze ověřit u liberecké ČOI.Byla udělena  
nejnižší možná pokuta. 
  
Vítáme aktivity Vaší společnosti, naší vlády i kroky ČOI. 
Nekalá soutěž, podvody i daňové podvody se musí vymítit. 
Neměly v naší republice nikdy vzniknout. Je dobré zjistit 
organizátory i realizátory všech negativ, nikoliv trestat nevinné oběti lidské nedbalosti z třetích stran. 
  
Konktretně v tomto případě bylo objednáno a dodáno zboží  
z Čepra a.s. Dopravce vozí kyvadlovitě ve svých nádržích 
benzin i naftu. Stačí, aby řidič při předchozím závozu na př. 
benzinu nestočil 100%, několik litrů  mu zůstane v komorách autocisterny, následně nabere naftu a takto 
nagativně ovlivní kvalitu-bod vzplanutí motorové nafty. 
  
Proti těmto vyjímečným selháním lidského faktoru není 
možné obrany, zákon však trestá provozovatele na př. 
nevhodným zveřejněním v mediích, které velice nahrává 
všem organizátorům podvodů a tím se míjí s cílem. 
Děkujeme za pochopení a těšíme se na budoucí spolupráci. 
  
Za Acter s.r.o. jednatel Marie Vacková.  
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__________ Informace od ESET Smart Security, verze databaze 5520 (20101011) __________ 
 
Tuto zpravu proveril ESET Smart Security. 
 
http://www.eset.cz 
 
 
__________ Informace od ESET Smart Security, verze databaze 5522 (20101011) __________ 
 
Tuto zpravu proveril ESET Smart Security. 
 
http://www.eset.cz 
 
 
__________ Informace od ESET Smart Security, verze databaze 5523 (20101012) __________ 
 
Tuto zpravu proveril ESET Smart Security. 
 
http://www.eset.cz 
 
 
__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 5523 (20101012) __________ 
 
Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus. 
 
http://www.eset.cz 


