INTERIVCO s.r.o.
vymáhání a soudní inkaso pohledávek
Křižíkova 1377
Frýdek - Místek
738 01

Martina Zachová
IČ: 61921599
Václava Rabase 855
Kladno
27201

Věc:

POSLEDNÍ POKUS O SMÍR

Dne:

11. 05. 2014

Jednací číslo:

5464931285

VĚŘITEL:

KLUBKO 55 s.r.o., Pekařská 2030, IČ: 27937895

Jménem společnosti INTER – IVCO, s.r.o. a advokáta JUDr. Jany Kudrnové, Ph.D., ČAK 8769 Vás jakožto oprávnění ve věci
pohledávky ve výši 1 600,- Kč, která byla splatná dne 24.5.2013 a vznikla na základě fakturace naposledy a důrazně
vyzýváme k neprodlenému zaplacení dlužné částky, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení této výzvy na
bankovní účet číslo 399458389/0800 spolu s úhradou upomínacích výloh ve výši 50,- Kč, tj. celkem k úhradě

1 650,- Kč,
Jsme nuceni upozornit Vás, že pokud výše uvedenou dlužnou částku neuhradíte ve stanoveném termínu, bez dalšího
upozornění a varování přistoupíme k podání žaloby, a pokud to bude nutné k exekuci na Váš majetek. Tímto se Váš dluh
navýší minimálně na částku:

11 861,- Kč
Soudní poplatek 400,- Kč, nalézací řízení 5 270,- Kč, exekuční řízení 3 000,- Kč, odměna exekutora 1 541,- Kč, úroky z
prodlení dle ustanovení §1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Dále Vás upozorňujeme, že porušení závazkového vztahu bude nad rámec shora uvedeného postoupeno právní analýze
trestněprávní odpovědnosti za jeho vznik a trvání.
Současně bude pravomocně přiznaná pohledávka zveřejněna v celostátních registrech dlužníků České republiky a o
její existenci budeme informovat banky, pojišťovny a ostatní finanční ústavy v ČR, což může mít negativní dopad
při rozhodování o přidělení úvěrů, dotací, pojištění, leasingu a jiných finančních operací, o které budete v
budoucnosti žádat. V těchto intencích se o Vašem závazku také dozví Vaši současní nebo budoucí obchodní partneři.
Rovněž upozorňujeme na uskutečnění osobní návštěvy !!
Konstatujeme, že vzhledem k jasné prokazatelnosti existence Vašeho dluhu co do důvodu a výše představuje pro Vás námi
navrhovaný způsob mimosoudního vyrovnání v podobě okamžité úhrady dlužné částky prokazatelnou úsporu v budoucnu
vzniklých nákladů, včetně EXEKUCE a případně dalších nepříjemných následků.
V předmětné záležitosti nás můžete také kontaktovat online prostřednictvím elektronické pošty
klara.petriscakova@klubko55.cz nebo na tel. čísle 777755550.

V. Z.
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