Michaela Dulovcová
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

Mařík Karel [Karel.Marik@lesycr.cz]
pondělí 21. června 2021 21:34
Michaela Dulovcová
FW: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} BOLCAR GMBH Shipping Informations #
MC649511905ON242 - Payment Pending
BOLCAR GMBH Contract.pdf; Ford Galaxy.jpg

From: office@bolcar-gmbh.com <office@bolcar-gmbh.com>
Sent: Monday, June 21, 2021 2:37 PM
To: Mařík Karel <Karel.Marik@lesycr.cz>; pavelhajda.chef@veroute.com
Subject: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} BOLCAR GMBH Shipping Informations # MC649511905ON242 - Payment Pending
Vážený zákazníku,
Máte auto v naší péci na vás ceká:
Stav: ceká na platbu
Popis vozu: 2016 Ford Galaxy 2.0 TDCi + Dokumenty
Hodnota vozu: 10.600,00 EUR
Datum odeslání: 21.06.2021
ID zakázky: # GGBB5431 (DULEŽITÉ: Zadejte pouze toto císlo ( GGBB5431 ) na odkaz
"Platba - Variabilní symbol " a uvidíte, že peníze jsou od vás). Nepište své jméno nebo
jméno vozu. K identifikaci transakce napište pouze tento kód!
Sledovací císlo: MC649511905ON242
Pripojili jsme vám smlouvu se všemi podrobnostmi o transakci, kopii automobilu
certifikovaného jako dukaz, že auto je v naší péci, je registrován na jméno Pavel Hajda.
* Info: Zde je stránka s císlem sledování:
https://www.bolcar-gmbh.com/trake.php?lang=en
===============================================================
=========
Pokyny k dokoncení této transakce:
* Platba musí být zaslána Online Bank Wire Transfer.
Zde je náš platební mezinárodní bezpecný bankovní úcet k uložení 5.300,00 EUR:
* Údaje centrálního bankovního úctu pobocky *:
Název účtu: Alvaro Fory
Název banky: BBVA S.A
IBAN: ES43 0182 5297 2102 0006 3459
BIC: BBVAESMMXXX
Adresa banky: Bilbao, 48005, Španělsko
Adresa agenta: Madrid, 28039, Španělsko
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* Tento bankovní úcet je bankovní úcet supervizora, který bude zpracovávat všechny
dodávky, které budou umísteny ve vaší zemi. Každý jednotlivý bankovní úcet orgánu
dohledu je propojen s úctem centrální banky spolecnosti.
DULEŽITÉ: Pri odesílání penez použijte správné informace o bankovním úctu: Název úctu,
IBAN, adresa banky a adresa agenta. Pokud nepíšete správné informace, nedostaneme
peníze!
* POZNÁMKA * Upozornujeme, že máte k dispozici další možnosti, jak provést prevod:
- Chcete-li získat rychlé dorucení, zaplatte celou cástku: 10.600,00 EUR
Tento druh podnikání je legitimní v celé Evropské unii: https://www.bolcar-gmbh.com/about.php
1. Urgentní prevod 2. Normální prenos
Zvolte možnost "Urgentní prevod" (mužete tuto možnost požádat o vaši banku, aby ji mohli
urychlit), jinak bude trvat 4-5 pracovních dnu, než se peníze dostanou na náš úcet a doprava by mohla
být zpoždena.
Tešíme se, že v príštích 48 pracovních hodinách obdržíte od vaší banky potvrzení o platbe a
naskenovanou kopii dokladu o platbe.
Do peti pracovních dnu obdržíte auto a musíte jej zkontrolovat. Pokud je kompletní a jak je popsáno,
meli byste prijmout auto a náš tým zašle peníze prodávajícímu.
Pokud odmítnete auto, náš tým vrátí auto zpet prodejci. Pak dostanete plnou náhradu
penez.
S úctou,
Luca Oster
BOLCAR GMBH
https://www.bolcar-gmbh.com/
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