Firma budowlano-usługowa
Ferdynand Kowalski
Polna 13
76-020 Bobolice
NIP: 669-101-33-49

Ponaglenie zapłaty

nr PON/58/2012
Tel.: 94 3658-5625
Data dokumentu: 2012-06-14

ORYGINAŁ

Pole opis z konfiguracji

Strona: 1 / 1

Podmiot:
Zielony kontrahent Sp.z o.o.

Zielona 55/12
75-889 Szczecin
NIP: 111-111-11-11
Na podstawie art. 476 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zmianami)
wzywamy do natychmiastowego uregulowania należnej sumy, zgodnie z załączonym zestawieniem.
Lp.

Numer

Opis

Data

Termin Dni zwłoki

Kwota

Pozostaje

Odsetki

1

FS/1/03/D/2011

Dok.: FS/1/03/D/2011 (Faktura sprzedaży)

2011-03-01

2011-03-08

464

1 303,80

1 303,80

215,47

2

FS/1/04/D/2011

Dok.: FS/1/04/D/2011 (Faktura sprzedaży)

2011-04-11

2011-04-18

423

1 057,80

1 057,80

159,37

Podsumowanie:

2 361,60

374,84

Razem:
2 736,44 PLN
Słownie: dwa tysiące siedemset trzydzieści sześć zł 44 /100
Wymienioną w załączonym ponagleniu zapłaty sumę prosimy przekazać na nasz rachunek bankowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego
wezwania. Nieuregulowanie płatności będzie skutkowało umieszczeniem Państwa danych w Krajowym Rejestrze Długów.
Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach,
zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
z dnia 9 kwietnia 2010 r.(Dz.U. Nr 81, poz. 530), będą przekazywane do:

Krajowego Rejestru Długów
Biura Informacji Gospodarczej SA
ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław
www.krd.pl
Informacja o zadłużeniu upubliczniona będzie w KRD do dnia zapłaty lub do 10 lat od daty dokonania wpisu.
Umieszczenie informacji o Państwa zobowiązaniach w Krajowym Rejestrze Długów skutkuje ograniczeniem możliwości swobodnego funkcjonowania na rynku
konsumenckim lub prowadzenia działalności gospodarczej, nawet do 10 lat.
Dłużnicy notowani w KRD napotykają na znaczne utrudnienia w korzystaniu z usług finansowych (kredyty, zakupy ratalne, leasing), telekomunikacyjnych (możliwość
kupna telefonu w abonamencie), multimedialnych (telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu), wynajmu lokali (mieszkania, biura, magazyny) itp.
Banki, firmy leasingowe i pośrednictwa ratalnego, operatorzy telefoniczni, telewizje kablowe i wiele innych firm mogą w takim przypadku odmówić współpracy
albo zaoferować ją na gorszych warunkach.

Ewa Maksymiuk
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu
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