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Vážená paní starostko, pane starosto
obracím se na Vás s žádostí o spolupráci při ťešení aktuálního podvodného jednání na
seniorech, ve kterém figuruje firma Endemos.
Tato firma roz.esílá pfedevším seniorům výzvu k úhradě dlužné částky za používání
klientské karty ve výši ,3. 566 korun. V dopisech je mimo jiné uvedeno, že dotyčný musf neprodleně
kontaktovat zákaznickou linku, nevyhýbat se komunikaci s firmou s upozorněním. že se tak vyhne
komplíkacím vyplývajících ze soudního sporu.
Doporučuji občanům, aby na tento dopis nereagovali, rozhodně nic neplatili, na uvedené
číslo nevolali a s dopisem se neprodleně obrátili na Policií ČR. V našem okrese se v těchto dnech
na nás s tímto problémem obrátilo již několik občanů , nikdo z oslovených však nemá klientskou
kartu této firmy a žádnou částku nedluží. Pravděpodobným záměrem firmy je, aby lidé využili
zákaznické linky, která je zpoplatněna vysokou částkou pohybující se okolo 85Kč/min,
z uvedeného důvodu bylo telefonní číslo policií zablokováno.

L.'.ádám Vás, abyste této informaci věnoval/a patřičnou pozornost a upozornění ~ředal/a co
nejdříve občanům například prostřednictvlm místního rozhlasu, zpravodaje, webových stránek

obce apod.
V příloze Vám zasílám k dalšímu využití kopii dopisu, který je seniorům z firmy doručován.

S pozdravem a poděkováním za spolupráci
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Hlásenka 1516
755 01 Vsetín

Tel.: +420 974 680 221

Email: vs.uo.podatelna@pcr .cz
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Č. spisu: 1012135568
Vyrizu1e · Bc. Jana Novotná
Telefon: +420 900 850 555

Prah.;: , ~ 3 03.20~ 11

1.Upominka - Výzva k úhradě dlužné částky
Va2e.11ý zákazníku,
Kontrolou naší účetní evidence jsn,e zjistili. že jste nám dosud neuhradili dlužnou částku ve
výší 3 5G6.- Ke, která pfedstavuje zbývaj lcl dluh za Vaši klientskou 1<8rtu a stale akt1vnl
élenstvi

Tato částka byla řádně vyfakturována následující fakturou:

--···- - · -..·---- --------Částka
. 3.566,·

Kč

faktura č.

variabílni symbol

2013/01

splatnost

1012135568

20.12.2013

· (celkový dlLtli)

(hraďte neprodleně)

---.;77;1fi1riff'\J" ri'ii~i;ň;;; ;:lat11á sazlJa DPH. 1>0mrlace-l'i Vám na vvntla11i ?:lil'l!me uai'ový ucUo,d ,;;i VM e-ui.11
n,.;w.,ot1 :wr..,,..
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u, ,1'vrm, tislo Oa1um usl.u•t;e11611, zl:lan11elneho pln~nl 1e datum vhreay

Pr<'lsim '!ld.!.lt~ 'M•ll 1/a~l .,..
"

S ohledem na tuto skutečnost Vás tímto vyzýváme, abyste nás neprodlen ě
kontaktovali na naši zákaznické lince: +420 900 850 555

Ve Vašem vlastním .z ájmu Vám doporuč ujeme nevyhýbat s& svému závazku a začit
s námi komunikovat na zákaznické lince +420 900 850 555. Vyhnete se tak dalším
komplikacím vyplývajicích ze soudního sporu.
Součas ně Vás tímto upozorň ujeme, že pokud z Vaší strany nebude na zál,ladě této pisernné
výzvy učiněn žádný krok, nekontaktujete nás z.a účelem akceptovatelného řesení této
situace. bude celá věc postoupená dále příslušnou advokátní kanceláři Je naší povinností
Vas upozornit, ze pohledávka bude automaticky navýšena o inkasní naldady a posleze
vymáhána exekučně. Ba1te prosím na vědomí , že se z naší stťany jedná o poslední
mimosoudní vyrovnant a pokus o smír
S pozdravem
Bc Jana Movotná
Vr•crouc, odťlél„n1 ~p,av a pohlo::dávek

ldE:ton: +420 900 850 555

Enrlenios distrib11tion ČR, s.r o.
J inJříš$kči 908/ 12. 110 00 Pr aha
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