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Naročilo za izterjavo
Podjetje TIMOCOM GmbH je s tem pooblaščeno s strani

upnika
Podjetje TIMOCOM ID

Kontaktna oseba E-pošta

Telefon Faks

proti dolžniku
Podjetje TIMOCOM ID

v zvezi s terjatvijo
Račun/dobropis (št./datum)

Odprt znesek v evrih Opomin (datum) 

da po preteku 30 dni od zapadlosti terjatve in po poslanem opominu po zapadlosti omenjene terjatve intervenira ter da naročniku pri 
izterjavi te terjatve nudi podporo. 
(Prosimo, priložite: račun/dobropis, naročilo prevoza in dobavnico, zadnji opomin in v primeru obstoja tudi izpisek objavljene ponudbe  
iz sistema TIMOCOM, vsakršne pomembne informacije o dejanskem stanju, nasprotne zahtevke)

Plačilo
Za ta zahtevek je dogovorjeno nadomestilo stroškov obdelave naročila v višini 20,00 evrov. 
V primeru uspešnega posredovanja bo TIMOCOM naročniku zaračunal premijo, v katero so všteti stroški obdelave naročila.  
V skladu z zakonskimi določbami Zakona o odvetniški tarifi (RVG) znaša premija za uspešno posredovanje:

Terjatev v evrih do 500 1.000 1.500 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

Premija v evrih 38,22 68,64 99,06 127,90 164,30 200,70 237,10 273,50 309,90

Vsaki premiji je vštet zakonsko predpisan DDV.

Na www.timocom.si/Storitve/Mednarodna-izterjava lahko najdete vse dodatne informacije o valuti in stroških.

Naročnik se zavezuje, da bo v roku treh dni podjetje TIMOCOM obvestil o prejetih plačilih, dobropisih ali poravnavi zgoraj navedene terjatve. 
Naročilo se izvrši izključno po trenutno veljavnih pogojih, v katere je mogoče vpogledati na spletni povezavi www.timocom.si/SPP in ki jih 
izrecno pripoznate s podpisom.

Potrditev
Kraj, datum Podpis + žig

Prosimo, pošljite v celoti izpolnjen in podpisan obrazec po e-pošti na: inkasso@timocom.com ali po faksu na:  
+49 211 88 26 58 00

Nadzorni urad: Predsednica Višjega deželnega sodišča OLG Düsseldorf, Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf Zavarovanje odgovornosti: R+V Allg. Versicherung AG, Taunusstr. 1, 65193 Wiesbaden,  
Št. 440 25 517903965, prostorsko področje veljavnosti:EU
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