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Tárgy: Értesítés nyilvántartott pótdíjtartozásról
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Tisztelt Ügyfelünk!
A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban BKK Zrt.) és a BÖK Kft. között létrejött 1128/67730-2/2016/1024
azonosító számú Megbízási Szerződés alapján, a BKK Zrt. hivatalos megbízottjaként tájékoztatom Önt arról, hogy a BKK Zrt. a
3981111111 hivatkozási számon az alábbi, 2016.07.12 előtt keletkezett, 5 db pótdíjazásból eredő pótdíjfizetési kötelezettséget
tartja nyilván Önnel szemben.(Az esetleg későbbi időpontban keletkezett és /vagy jogi eljárás alá vont pótdíjazásokat a jelen
egyenlegközlő nem tartalmazza!)
Tőke tartozása 2016. július 12-i állapot szerint összesen 162500 forint.
Kérjük, hogy a fennálló tartozást legkésőbb 2016. augusztus 26-ig rendezni szíveskedjék.
A fenti tartozásának rendezésére részletfizetési kérelemmel is élhet, abban az esetben, ha a fenti határidőre a mellékelt csekken
minimum 10.000 Ft befizetésével legkésőbb 2016. augusztus 26-ig megkezdi a tartozás törlesztését, valamint a mellékelt
formanyomtatványt helyesen kitöltve visszaküldi!
Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy amennyiben felkínált rendezési lehetőséggel nem él, úgy a BKK Zrt. szükség szerint minden
további figyelmeztetés nélkül fizetési meghagyás kibocsátását, a jogerős fizetés meghagyás alapján végrehajtási eljárást
kezdeményezhet, illetve a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével járhat el Önnel szemben.
Amennyiben jogi eljárás megindítása válik szükségessé, akkor tekintettel a jelenleg érvényes jogszabályokra és rendeletekre, a tartozását az alábbi járulékos
tételekkel növelten rendezheti majd:
 Fizetési meghagyás illeték minimum
5000 Ft,
 Ügyvédi munkadíj minimum
6250 Ft,
 Ügyviteli költség minimum
3700 Ft,
 Végrehajtási illeték minimum
5000 Ft,
 Végrehajtási költség minimum
6875 Ft,
Összesen minimum
26875 Ft.

Javasoljuk tehát, hogy fontolja meg a felkínált rendezési lehetőséget. A tartozás rendezésére az alábbi lehetőségek állnak
rendelkezésére:
 A mellékelt készpénzátutalási megbízás felhasználásával,
 Banki utalással a 11784009-21091777-00000000 számlaszámra (a közlemény rovatban
kérem, tüntesse fel a jelen levélen található 3981111111 hivatkozási számot és a nevet)
 Személyesen ügyfélszolgálatunkon, a 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/B III. emelet címen.
Tartozásával kapcsolatban a levelünk alján feltüntetett elérhetőségeken kaphat felvilágosítást.
A tartozás vitatása esetén a levél kézhezvételétől számított 15 napon belül panasszal, vagy észrevétellel, illetve kérelemmel is
élhet, egyúttal felhívjuk figyelmét, hogy a panaszhoz szükség szerint csatolnia kell az azt alátámasztó dokumentumokat.
Amennyiben tartozását időközben kiegyenlítette, kérem, hogy az erről szóló igazoló szelvény, vagy banki bizonylat másolatát
ügyfélszolgálatunk részére haladéktalanul megküldeni szíveskedjen, az eljárás mielőbbi megszüntetése érdekében.
Bízunk benne, hogy levelünkkel sikerült megfelelő tájékoztatást adnunk a fennálló tartozásának rendezési lehetőségéről.
Budapest, 2016. augusztus 11.

Mellékletek:
1. Adatkezelési Tájékoztató
2. Nyilatkozat-kérelem

Üdvözlettel:

Kovács István
Ügyvezető Igazgató
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-2A levélben érintett pótdíjazási események
Pótdíj azonosító
201207171111
201208072222
201208103333
201308304444
201404045555

Pótdíjazás dátuma
2012.07.17.
2012.08.07.
2012.08.10.
2013.08.30.
2014.04.04.

Viszonylat
7 Autóbusz
80A Trolibusz
80A Trolibusz
106 Autóbusz
34 Autóbusz

3981111111 részletező melléklet
Pótdíjazás oka
1 - jegy nélkül utazott
1 - jegy nélkül utazott
1 - jegy nélkül utazott
1 - jegy nélkül utazott
1 - jegy nélkül utazott

Követelt összeg
32 500,00
32 500,00
32 500,00
32 500,00
32 500,00
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