Slevový kód*

Příkaz k inkasu
Firma TIMOCOM GmbH je tímto pověřena věřitelem:

Věřitel
Firma

TIMOCOM ID

Kontaktní osoba

E-mail

Telefon

Fax

Dlužník
Firma

TIMOCOM ID

Pohledávka
za fakturu / dobropis (č. / datum)

otevřená částka v €

upomínka (datum)

od 30 dnů po splatnosti výše jmenované pohledávky a odeslání upomínky intervenovat a podporovat objednavatele při inkasu této pohledávky.
(Prosíme přiložit: fakturu/dobropis, objednávku a přepravní list, poslední upomínku, případně výtisk nabídky v TIMOCOM, všechny
důležité informace o průběhu, protipohledávky.)

Úhrada
Za tento příkaz se sjednává manipulační poplatek ve výši 20,00 €.
V případě úspěchu účtuje TIMOCOM zadavateli odměnu, která již manipulační poplatek obsahuje.
V souladu se zákonnými předpisy RVG (Zákon o odměnách advokátů) činí tato odměna:
Pohledávka v € do
Odměna v €

500

1.000

1.500

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

38,22

68,64

99,06

127,90

164,30

200,70

237,10

273,50

309,90

Všechny poplatky jsou uvedeny bez DPH.

Na www.timocom.cz/Služby/Mezinárodní-inkasní-služba můžete najít další informace k měnám a poplatkům.
Zadavatel se zavazuje nejpozději do 3 dnů informovat TIMOCOM o došlých platbách, dobropisech nebo zápočtech k výše uvedené pohledávce.
Příkaz se uskutečňuje výhradně za aktuálně platných podmínek, do kterých lze nahlédnout na adrese www.timocom.cz/VOP a které jsou
výslovně stvrzeny podpisem.

Potvrzení
Místo, datum

Podpis + razítko

Vyplněný a podepsaný formulář zašlete prosím e-mailem v uceleném souboru PDF na adresu: inkasso.cz@timocom.com nebo faxem na:
+420 412 430 301.
Dozorčí úřad: Předsedkyně vrchního zemského soudu Düsseldorf, Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf
Pojištění odpovědnosti: R+V Allg. Versicherung AG, Taunusstr. 1, 65193 Wiesbaden, Nr. 440 25 517903965, územní platnost: EU
*	V rámci této slevové akce v období od 1.7.2021 do 30.9.2021 může každý zákazník použít nejvýše jeden slevový poukaz. Poukaz se vztahuje na poplatek za zpracování případu inkasní službou od
TIMOCOM a nelze jej kombinovat s jinými akcemi. Kampaň je zaměřena na nové zákazníky vymáhání pohledávek. Zákazníci, kteří již objednali inkasní službu od TIMOCOM za poslední dva roky
(počítáno ode dne zahájení kampaně), jsou vyloučeni. Slevový kód můžete poslat při pověřování e-mailem nebo faxem, nebo ho můžete zadat přímo do formuláře inkasního příkazu, který je
k dispozici pod odkazem www.timocom.cz/mezinarodni-inkaso.
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