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Tisztelt Címzett!
Álu]írott Dt. Paulicska Tamás iig1'véd, Ügyfelem, az iBioPlus Kft. (1133 Budapest, I{árpát u'
37.) jogi képviseletében eljárva az alábbrakka1 fordulok Tátsaságukhoz:
Tájékoztatom Önöket, miszerint Ügvfelem ílrtőll szex7.ett tudomást, hogy a Tá'rsaságuk által
irzemeitett w-rl-w-'autojar.iro.net webo1dalon az Extrák/ Tudásbá7l1 foqalantór/ fuÍegairiás a megtéues|n)
irudas?erekx rád taknátók etkn, niú a7lbio Plus l{ft.Itnk alatt, Tölgyesi I{. terhe]t által ít, a Főváros
Főügyészség, a BRFK Gazdaságvédelmr osztály, a Nemzeti Adó ás Vámhivata1 és a
Fogyasztóvédelmi Főfelüg1'etóség tészérecímzett levé1került közzététe]re'

fenti levéi tartalma értelmében a ]evé1 íója a korábban telefonon útjárr megrendelt, ma;d
Ugvfelem és Tárasságuk közöft 2013. 11. "!4 én létrejött _ és később kőzös megegyezéssel
közólve Ügyfelem
-!grri]rlt.t.tt - szeíződés vonatkozásában vnlótlan tattalmú á11ításokat

A

tevékenységétmegtévesztó, a fog,vasztók étdekeit sértő színben riinteti

{e1'

Tájékoztato;1t Társaságukat, hogy fentrekben megjelölt levélben tett állítáSokat Ügyfelem teljcs
máttékben visszautasítja, ugyanis a levél ítója áItal tett á]]ítások nem felelrrek meg a va1óságnak, a
szóban forgó termékekre vonatkozó szerződés megkötésére a táuolléuíkki;iött kt;tijtt sryr<ődéjekríl
s'ató fi/1'í99. (II.5.) I{otm. tende]etben foglalt jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével

került sor.

Rögzítem, hogy a fenti megtévesztő, r.alótlan tattalmú levél _ nagy nyilvánosságnak teret adó
hoáapjukon átténő közlésével Társaságuk jogsértő magatartást tanúsít,magatattásuk a Polgái
Törvénykonywt ő| sz,őlő L954. év] IY. Tv. 78. \ () ás (2) bekezdése szerlnti jóhírnév védelmét
szabáIyizó tendelkezésbe útJ<özlk, letőleg buorr1'ítottság esetén, a köz1ést eszkózlő tennéSzetes
szeméi1 vonatko zásában a Büntető Törcénykönywtől szőlő 2012. évi C. tv. 22ó. \ (1)
bekezdésébeitkő7'ő ág^kr\azás bűntettének megállapításála is alkaLmas lehet'

teteto", OStl:OZ:037, fax: 0611372-1913, email: paulicska@t-online.hu, mob : 0630/337-3330

Tekintettel azon tényte, hogy fentiekben megjelöIt, magataftásuk
iogséttő, Ügyfelem

/

ga'zdas'ági tevékenységében|elentős kátokat eteáményez, ielszólítom Ía_.su.a!,rkii
t ogy
ielen levelem kézhezvéte|étőI. számított 3 (három) napon belül a jogserú aIápotot
s'züntessék meg, a jogsértő levél és az ahhoz Ííizött be|egyzés webotdairó]
történő tdrlése

ítján.
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hogy amennyiben a fenri felszólításnak határidőben nem tesznek eleget,

igenyer iogi úron ervényesíti.

jogséttő állapot követ-lreztében felmeríj(t kátainak érwényesítése
|.'ogzítem, hogy a
v onarkozásában

Ugylelem jogFenntarrással el.

E'g1rrttműködésüket megköszönve!
I{e1t Budapesten, 2013.

decemb* 09. napján
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ügyben eljárjon

Tudomásul veszem' hogy eljáró üg1.véd helyeúest vehet igénybe. Helyettesítésre jogosultak
az Iroda tagjai és jelöltjei. Iratbetekintésre jogosult:
Je1en meghata1m azást a Iénys,ázlat ismeretében írtam aLá
példán1t átvettem belőle.
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