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Vážení přátelé,
firma CARAT se zúčastnila jako každoročně mezinárodního nábytkářského veletrhu
IMM v Kolíně nad Rýnem, na kterém představila řadu revolučních novinek. Kromě
dalšího vylepšení kvalitního fotorealistického zobrazení v oblasti definice přirozeného
osvětlení, prezentovala například i nový způsob reálného průchodu kuchyní na
tabletech iPAD nebo komplexní rozhraní na ekonomický a skladový systém. S těmito
novinkami Vás budeme seznamovat v dalších newsletterech a také na akci CARAT
Fórum 2015, kterou plánujeme uspořádat v květnu.

Obrázek 1: Stánek firmy Carat – IMM Kolín nad Rýnem 2015

Upozornění – Výluka Carat-WEBu
Ve dnech 7.2.2015 – 9.2.2015 nebude z technických důvodů bohužel možné
spojit se s Carat-Webem. Prosíme všechny uživatele programu Carat, aby si
potřebná data a aktualizace stáhli nejpozději do 6.2.2015.
Děkujeme za pochopení.

Váš CARAT-tým

Obrázek 2: Ukázka grafického výstupu nové verze programu Carat – vizualizace firma LEO
Architektura Wnętrz

Aktuální informace
Aktuální informace, týkající se nejen cenových relací software CARAT či termínů školení, naleznete na
našich webových stránkách.
Připomínáme, že stále platí výrazné cenové zvýhodnění pro zákazníky, kteří objednávají
více licencí. Informujte se, prosím, u našich obchodníků na aktuální nabídku.
Všem vážným zájemcům nabízíme mj. i testovací verze software.

Potvrzení Vašeho souhlasu s přijímáním newsletteru CARAT
Vzhledem k platnosti zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, který upravuje pravidla elektronické
komunikace, bychom Vás chtěli požádat o POTVRZENÍ VAŠEHO SOUHLASU S PŘIJÍMÁNÍM OBCHODNÍCH A
TECHNICKÝCH SDĚLENÍ v newsletterech CARAT.
V případě Vašeho souhlasu, prosím, …………… Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
V případě Vašeho nesouhlasu, ….
Děkujeme za Vaše pochopení a za Váš čas.
POTVRZENÍ se nevztahuje na ty obchodní partnery nebo zájemce o software CARAT, kteří nám svůj souhlas či
nesouhlas se zasíláním Newsletteru již vyjádřili.

Děkujeme za přečtení této verze Newsletteru.
Na viděnou v dalším měsíci.
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