Centrála Skupiny B. Braun
pro Českou a Slovenskou republiku

Jak se k nám
dostanete

pokyny pro příjezd do budovy
autem - do podzemního parkoviště
Ze směru od OC Chodov:
1. Na 1. světelné křižovatce odbočíte doleva,
pojedete cca 300 m po ulici V Parku.
2. Po pravé straně odbočíte do vjezdu u zelené
cedule „Parking 16, 18, 20, 22“.
3. Obsluze při vjezdu nahlásíte, že jedete
do společnosti B. Braun.
4. Hned za závorou odbočíte doprava - viz šipka
B. Braun.

VISITORS

5. Dále následujete další šipky B. Braun až
na parkovací místo označené visitors,
které se nachází v -2. patře.
6. Zde zaparkujte.

smluvním taxi - do podzemního parkoviště
1. Zavoláte na dispečink společnosti Profi Taxi, tel. +420-261 341 151.
Nahlásíte adresu B. Braun, V Parku 2335/20, Praha 4.

pokyny pro vstup do firmy
Z podzemního parkoviště v patře -2
1. Sledujte velkou oranžovou ceduli s šipkou
s nápisem „Reception 20“, která Vás nasměruje
ke vchodu pro návštěvy.
2. Výtahem vyjedete do patra „P“, kde Vás následně
recepční po nahlášení, že jdete do společnosti
B. Braun, pustí do 3. poschodí, kde naše
společnost sídlí.

20

VCHOD
pro Návštevy
Vážení návštevníci,
vyjed’te výtahem do prízemí (P)
a ohlaste se na recepci budovy.
Dekujeme.

entrance
FOR VISITORS
Dear visitors,
use the lift to the ground floor (P)
and register at the building’s
reception desk.
Thank you.

pokyny pro příjezd na stanoviště pro taxi
1. Zavoláte taxi. Nahlásíte adresu B. Braun, V Parku 2335/20, Praha 4.
2. Mapka na zadní straně tohoto letáku zobrazuje místo, kde Vám taxi
může zastavit.

pokyny pro vstup do firmy ze stanoviště pro taxi
1. Od místa, kde Vám zastaví taxi (viz mapka na zadní straně) přejdete cca
50 m pěšky do budovy č. 20.
2.Na recepci Vás po nahlášení, že jdete do společnosti B. Braun, pustí
recepční do 3. poschodí, kde naše společnost sídlí.

těšíme se na vaši návštěvu 
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