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Wierzyciel: 
FIRMA SP. Z O.O.
ul. Chmielna 2/.2
00-020 Warszawa
 
Reprezentowany przez: 
IKANCELARIA PRAWNA SP. Z O.O.
ul. Nowy Świat 33/13
00-029 Warszawa

 

 

Dłużnik:
JANEX
JAN KOWALSKI
Wiejska 2 /.1
00-020 Warszawa

Sygnatura: WDZ2-2021/0435

 

PRZEDSĄDOWE
WEZWANIE DO ZAPŁATY

 

Działając w imieniu Wierzyciela - Firma Sp. z o.o. - wzywamy do niezwłocznej zapłaty
zadłużenia, które wynosi na dzień 26.04.2021 r.: 10177,97 PLN (słownie: dziesięć tysięcy sto
siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy). Na całość zadłużenia składają
sie następujące kwoty:

Dowody
potwierdzające
istnienie długu

Termin
płatności

wynikający z
dowodów

Kwota brutto
wg dowodów

Liczba dni
opóźnienia

zapłaty

Odsetki
naliczone do

dnia
26.04.2021

Do zapłaty
na dzień

26.04.2021

faktura - 1/1/2021 01.01.2021 10000.00 115 177,97 10177,97
Razem do zapłaty: 10177,97

Łączną kwotę 10177,97 PLN proszę wpłacić w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego
wezwania na następujący rachunek bankowy: 

odbiorca: Firma Sp. z o.o.
numer konta: 00000000000000000000000
tytuł przelewu: WDZ2-2021/0435

Propozycje pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, takie jak przesunięcie terminu płatności
lub rozłożenie jej na raty, proszę kierować na adres wierzyciela wskazany w lewym górnym
rogu niniejszego wezwania. Celem przyspieszenia obiegu korespondencji odpowiedź można 
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przesłać także w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@ikancelaria-prawna.pl. 

Brak zapłaty żądanej kwoty w wyżej wymienionym  terminie będziemy zmuszeni traktować jako
odmowę dobrowolnej zapłaty, w związku z czym skierujemy sprawę na drogę postępowania
sądowego, co narazi Państwa na dodatkowe koszty, w tym dalsze odsetki oraz koszty procesu. 

Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia opatrzonego klauzulą wykonalności wierzytelność
zostanie skierowana do komornika celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego, a
informacja o zadłużeniu zostanie opublikowana na giełdzie wierzytelności.

Z poważaniem,

 

Niniejszy dokument wygenerowano elektronicznie na żądanie pochodzące z komputera o numerze IP:
79.188.238.231. Niniejszy dokument nie wymaga podpisu ani stempla i stanowi oświadczenie woli złożone w
formie dokumentowej w rozumieniu art. 60 i 772 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.
1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami). iKancelaria Prawna sp. z o.o. z siedzibą w 00-029 Warszawie, ul.
Nowy Świat 33/13 , działającej na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000704755, NIP:
5252730060, kapitał zakładowy: 30.000,00 zł.


