Zľavový kód*

PRÍKAZ NA INKASO
Firmu TIMOCOM GmbH týmto poveruje veriteľ:

Veriteľ
Firma

TIMOCOM ID

Kontaktná osoba

E-mail

Telefón

Fax

Dlžník
Firma

TIMOCOM ID

Pohľadávka
z faktúry / dobropisu (č. / dátum)

kvôli otvorenej sume vo výške €

upomienka (dátum)

od 30 dní po splatnosti vyššie uvedenej pohľadávky a po odoslanej upomienke intervenovať a podporiť objednávateľa pri inkase tejto
pohľadávky.
(Prosím priložte: faktúru/dobropis, objednávku a prepravný list, poslednú upomienku, prípadne výtlačok ponuky v TIMOCOM, všetky
dôležité informácie o priebehu, protipohľadávky.)

Úhrada
Za tento príkaz sa platí manipulačný poplatok vo výške 20,00 €.
V prípade úspechu účtuje TIMOCOM zadávateľovi odmenu, ktorá už manipulačný poplatok obsahuje.
V súlade so zákonnými predpismi RVG (Zákon o odmenách advokátov) predstavuje táto odmena:
Pohľadávka v € do
Odmena 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

Všetky poplatky sú uvedé bez DPH.

Na www.timocom.sk/Medzinárodná-inkasná-služba môžete nájsť ďalšie informácie k menám a poplatkom.
Zadávateľ sa zaväzuje najneskôr do 3 dní informovať TIMOCOM o došlých platbách, dobropisoch a zápočtoch k vyššie uvedenej pohľadávke.
Príkaz sa uskutočňuje výhradne za aktuálne platných podmienok, ktoré si možno pozrieť na adrese www.timocom.sk/VOP a ktoré sú
výslovne potvrdené podpisom.

Potvrdenie
Miesto, dátum

Podpis + pečiatka

Vyplnený a podpísaný formulár pošlite, prosím, e-mailom v ucelenom súbore PDF na adresu: inkasso.sk@timocom.com alebo faxom na:
+420 412 430 301.
Dozorný úrad: Predsedníčka vrchného zemského súdu Düsseldorf, Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf
Poistenie zodpovednosti: R+V Allg. Versicherung AG, Taunusstr. 1, 65193 Wiesbaden, Nr. 440 25 517903965, územná platnosť: EU
*	V rámci tejto zľavovej akcie v období od 1.7.2021 do 30.9.2021 môže každý zákazník použiť najviac jeden zľavový poukaz. Poukaz sa vzťahuje na poplatok za spracovanie prípadu inkasnou službou od
TIMOCOM a nemožno ho kombinovať s inými akciami. Kampaň je zameraná na nových zákazníkov vymáhania pohľadávok. Zákazníci, ktorí už objednali inkasnú službu od TIMOCOM za posledné dva
roky (počítané od začatia kampane), sú vylúčení. Zľavový kód môžete poslať e-mailom alebo faxom pri poverení, alebo ho môžete zadať priamo do formulára inkasného príkazu, ktorý je k dispozícii
pod odkazom www.timocom.sk/inkasné-oddelenie.
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