BIB Services s.r.o.
Cabajská 10
949 01 Nitra
Konáme v zastúpení nášho Mandanta, spoločnosti

South Ocean Investment Corp., Belize
Mandátne číslo zmluvy: SOI-1542-3211
Pohľadávka: 120,00 €; Úrok 4,11 €; Poplatky 5,00 €
Uhradené: 0,00 €; Zmeny: 0,00 €

Celkový dlh spoločnosti:

129,11 €

Úhrada prevodom alebo priamym vkladom
Konto:
4011640335 / 7500
Banka:
ČSOB a.s., Pobočka Nitra
IBAN:
SK68 7500 0000 0040 1164 0335
SWIFT:
CEKOSKBX
Variabilný symbol:
4433345055
Špecifický symbol:
2010

BIB Services s.r.o., Cabajská 10, 949 01 Nitra

asomtam asomtic
asomtovicova 7
EU 080022 Asomtamlandia

17.09.2010

Výzva k úhrade dlžoby
Vážený klient!

Do dnešného dňa ste nereagovali na výzvu úhrady nezaplatenenej pohľadávky. Týmto Vás vyzývame
uhradiť Vašu dlžobu v lehote do 14 dní odo dňa doručenia tejto výzvy.
Chceme Vás upozorniť, že v prípade neuhradenia danej dlžoby budeme vo veci postupovať ďalej a
podnikneme kroky k zahájeniu súdneho konania. V súdnom konaní Vám súd prikáže popri dlžnej
čiastke uhradiť aj ďalšie náklady spojené so súdnym konaním. Nasledujúce náklady Vám môžu
vzniknúť v prípade neuhradenia danej pohľadávky v určenej lehote.

Vymáhaná pohľadávka
Istina 1. rok, poplatok za prístup do online databázy
Úrok z omeškania 9 % p.a., ročný úrok
Istina 2. rok, poplatok za prístup do online databázy
Úrok z omeškania 9 % p.a., ročný úrok
Trovy súdneho konania - zaplatený súdny poplatok
Trovy právneho zastúpenia v konaní pred súdom
Súdny poplatok za vydanie poverenia na exekúciu
Trovy právneho zastúpenia v exekučnom konaní
Trovy exekučného konania ( odmena exekútora + hotové výdavky v exekučnom
konaní)

Vaše celkové náklady
BIB Services s.r.o.
Cabajská 10
949 01 Nitra
Slovenská republika

IČO: 45 467 048
DIČ: 2023007723
Okresný súd Nitra
Vložka č. 27169/N

60,00 €
4,77 €
60,00 €
4,77 €
16,50 €
33,20 €
16,50 €
33,20 €
148,72 €

378,92 €
Zákaznícka linka: +421 (0) 904 010 021 *
+421 (0) 944 563 027 *
+421 (0) 944 563 031 *
* Pondelok – Piatok 09.00 – 17.00 h

Bankové spojenie
Číslo účtu: 4011640335 / 7500
IBAN: SK68 7500 0000 0040 1164 0335
SWIFT: CEKOSKBX

Ohľadom Vašej dlžoby sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na nasledujúcich telefónnych číslach:

Call Centrum - BIB Services s.r.o.
+421 (0) 904 010 021*
+421 (0) 944 563 027*
+421 (0) 944 563 031*
* Pondelok - Piatok 09.00 - 17.00 h

Informácie o možnostiach pri splátkach prostredníctvom splátkového kalendára
V prípade, že si prajete zaplatiť danú pohľadávku prostredníctvom splátkového kalendára, pošlite nám
písomnú žiadosť na adresu sídla firmy alebo emailom na adresu: uctovnictvo@bib-services.sk.
Informácie o vymáhanej pohľadávke
Uzatvorenie predmetnej zmluvy prostredníctvom internetu je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, a to podľa § 34 a nasl.
Občianskeho zákonníka, s poukazom na § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka a § 262 Obchodného
zákonníka.
Prihlásenie bolo vo Vašom prípade uskotočnené prostredníctvom Vašej emailovej adresy, mena a
priezviska a trvalého bydliska. Pri prihlásení ste potvrdili, že ste sa so Všeobecnými obchodnými a
užívateľskými podmienkami, všeobecnými užívateľskými informáciami oboznámili, akceptovali ich a
na základe tejto akceptácie ste získali prístup na kompletnú databázu. Medzi Vami a spoločnosťou Pro
Content s.r.o., ktorá Vašu pohľadávku neskôr postúpila nášmu mandantovi, spoločnosti South Ocean
Investment Corp. vznikla právoplatná zmluva, uzatvorená podľa právnych predpisov platných na území
Slovenskej republiky.
Informácie o spoločnosti BIB Services s.r.o.
Sme vedúcou spoločnosťou na trhu poskytujúcou služby v oblasti spravovania pohľadávok. Vďaka
skúsenostiam a využívaniu pokrokových technológií ponúkame kvalitné a bezproblémové spravovanie
akéhokoľvek množstva pohľadávok a vysokú efektivitu pri ich vymáhaní na celoeurópskom trhu.

S pozdravom,

BIB Services s.r.o.
Cabajská 10, 949 01 Nitra
Slovenská republika
IČO: 45 467 048
DIČ: 2023007723
Okresný súd Nitra

