
Faktura
Klient (dlužník):
Vydal (prodávající):
Adresát:
JUDr. Jméno Příjmení
údajný Okresní soud Bratislava II
821 08 Bratislava
Navrhovatel:
tibor volný
 Rajkovo 22, 925 01 Rajkovo
Datum splatnosti: 14 kalendářních dnů
Termín: 21.07.2020

Vzhledem k tomu, že vyloučení světových bank a vlád je evidovanou a nezpochybnitelnou skutečností (dokument UCC č. 2012127914 - VYHLÁŠENÍ O SKUTEČNOSTECH ze dne 28. 11. 2012) a příjemci nepředložili řádně ověřenou odpověď dokládající právně závaznou smlouvu podepsanou mezi výše uvedenými subjekty, a to:
Řádně ověřené prohlášení obsahující konkrétní a podrobné vyvrácení všech odstavců PROHLÁŠENÍ O SKUTEČNOSTECH, řádně podepsané inkoustem příjemci s vědomím jejich plné trestní odpovědnosti podle ustanovení o křivé přísaze a podpisu rozhodného práva, NEBYLO DORUČENO.
Podmínky byly předloženy v rámci SMLUVNÍCH podmínek s označením (VÝKON-001) navrhovatelem. Způsob přijetí byl jasně stanoven.
Příjemci byl vyúčtován následující neoprávněný úkon 1403-32.Vh.321/2019/18 (Věc)odpůrce, který se  záměrně snažil udržet otrokářský systém vůči mé osobě, přestože nepopíral vlastní neplatnost, ani nezpochybnil  platnost UCC a odkazuje se na již neplatné zákony !  
Položka
Popis
Z
na
jednotka
Množství
Součet
1
Využívání služeb třetích stran v případě, že mezi stranami není uzavřena právně závazná smlouva. 
07. 07. 2020
21.07.2020
 10 000
     2
20 000
2
Nezákonné fyzické nebo nefyzické hrozby, mimo jiné včetně vyhrožování trestním stíháním, omezováním osobní svobody, ublížením na zdraví nebo soudním řízením.
07. 07. 2020
21.07.2020
 4000
     2
8000
3
Nezákonné poškození soukromého majetku nebo zboží navrhovatele, mimo jiné:ne však výhradně: způsobení nenapravitelné škody.
07. 07. 2020
21.07.2020
10 000
     2
20 000

Celková částka k úhradě(v mincích z 99,9 % ryzího stříbra)
Přibližně 960.000,- Euro
48 000

Zřeknutí se a odpuštění:
Pokud příjemce do čtrnácti (14) kalendářních dnů poskytne řádně potvrzenou odpověď, která
·	Potvrdí existenci právně závazné smlouvy vzniklé mezi výše uvedenými stranami způsobem předepsaným v obchodních Podmínkách č. (ref. č. zdvořilostního oznámení-001),
NEBO:
·	2. předloží neodvolatelné prohlášení o odvolání činnosti, která byla základem této faktury,
tato faktura bude stornována, nebude třeba ji platit. Dříve vystavené faktury zůstávají splatné. 
Platební podmínky:
Pohledávka je splatná okamžitě. Pro účely vypořádání účtů přijímá původce vhodné bezpečné dodání mincí v množství a na místě uvedeném v tomto dokumentu.
Dne 07.07.2020.

