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Tarafınıza yapılan ihtara ilikin önemli bilgiler.
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ADF Allgemeine Datenbank für Forderungseinzug GmbH, Almanya’da yürürlükte
olan Hukuki Danımanlık Yasası uyarınca ruhsat verilmiş bir tahsilat irketidir. Bu
husus, üst düzeyde ciddiyet ve güvenliğin bir teminatıdır.
İşerenlerimize
yapacağınız
ödemelerinizi
geciktirmiş
olmanız
nedeniyle,
henüz
ödenmemiş alacakların tahsilatı konusunda
görevlendirilmiş bulunmaktayız. Alacakların
doğrudan
mahkeme
kanalıyla
talep
edilmesiyle kıyaslanacak olursa, bu uygulama
sizin açınızdan gözle görülür derecede az

sonuçların ve oldukça düük masrafların ortaya
çıkması anlamına gelmektedir. Tarafınıza
göndermiş olduğumuz ihtarnameye cevap
vermeyecek olursanız, iverenimizin ihtar
davasını mahkeme kanalıyla icra etme
konusunda kararlı olduğunu da göze almanız
gerekmektedir.

Hesaplarda açık görünen tutarı kapatmak için, ihtar yazımızda belirtilmiş olan toplam
tutarı lütfen gecikmeksizin aağıdaki banka hesabına havale ile gönderiniz:
Hesap sahibi (Kontoinhaber):

ADF GmbH

Hesap No. (Konto¬Nr.):

4386 4386

Kodu (Bankleitzahl):

513 900 00

Banka (Kreditinstitut):

Volksbank Mittelhessen e.G

Yurt dıından yapılacak ödemeler için lütfen aağıdaki bilgileri kullanınız:
IBAN: DE41 5139 0000 0043 8643 86

SWIFT/BIC Code: VBMHDE5F

Lütfen
dosya
numaramızı
([AZ:]
Aktenzeichen) daima belirtiniz. Bu numarayı
yazımızın sağ kenarında bulabilirsiniz.
Tahsilat irketi olarak bizim devreye giriimiz,
sizin ödemeleri yapmakta geç kalmış olmanız
nedeniyle gerçeklemitir. Medeni Kanun’un
temerrüt hükümleri (MK §§ 280, 286)
uyarınca, sizin ödeme yapmamış olmanız
nedeniyle alacaklının ortaya çıkan bütün
zararlarını
tazmin
etmekle
yükümlü
bulunmaktasınız. Bizim görevlendirilmemizle
ilgili masraflar da buna dahildir.

Eğer bakaca sorularınız olursa ya da
ihtarnamede belirtilen tutarı tek seferde
ödeyemeyecek
olursanız,
lütfen
gecikmeksizin +49 (0) 641 940140 numaralı
telefondan
tahsilat
danımanlarımızdan
birisiyle irtibata geçiniz. Bununla ilgili olarak
lütfen dosya numarasını da yanınızda hazır
bulundurun.
Çalıanlarımız
Pazartesi
–
Perembe günleri 8:00–16:30 saatleri arasında
ve Cuma günleri saat 16:00’ya kadar
hizmetinizdedirler. Diğer bir seçenek olarak,
irtibat formumuz aracılığıyla bize yazılı bir
malumat gönderebilirsiniz. sum

Telefon veya yazılı olarak yöneltilen talepleri yalnızca Almanca veya İngilizce
dillerinde cevaplandırabildiğimizi lütfen göz önünde bulundurun.
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