Re: Pytanie o przedmiot FIRE OPAL Pierscionek z
SZAFIROWYMI opalami 31 szt (numer oferty:
5178045951)
Data: Thu, 19 Mar 2015 22:20:30 +0100
Od: Cartiers <cartiers_allegro@interia.pl>
Do: Zuzanna K. Filutowska <platyna@platyna.org>
Poniewaz jest pani bez honoru kobieta = blokuje pani adres mailowy.
Cieszy mnie ze stac panią na proces. Ten mail tez przedstawie w sądzie na
okolicznosc ze pani z premedytacją niszczy sprzedawcy opnie w necie nie
mając ku temu zadnych podstaw ( brak bizuterii do wglądu dla Sądu). Tak,
prosze sie skontaktowac ze wszystkimi 382 zadowolonymi klientami , pewno
pani beda odpisywac na emaile , no i oczywiscie zaraz polecą do jubilera
by sprawdzic pani podejrzenia.... jednak allegro pełne jest swirów.
Po tym mailu twierdzę ze pani nie ma wszystkich klepek na miejscu. Głupoty
ktore pani wypisuje swiadczą tylko o pani braku wiedzy w zakresie prawa.
Ja pani nie groze JA PANI TO OBIECUJE.
Tylko głupek przyzna sie ze proces przegrał komus z netu. Kolejna mina
przegranej bezczelnej mądrali za psucie opinni sprzedawcy na podstawie
widzimisie = bedzie bezcenna.
A tak sie składa ze ja Poznan bardzo dobrze znam madralo.
Ale widze ze pani odporna jest na wszelką wiedzę i tylko głupia osoba jest
pewna tego ze tylko ona ma racje.
Naczytała sie pani w internecie o oszustawach i sciganiu polaków.
Głupolu- po to by kogos postawic przed sadem trzeba miec zdolnosc
procesowa a ja mieszkajac w uSA takowej nie mam . W polsce nie sadzi sie
zaocznie w procesach karnych, zresztą na swiecie tez.
Pani głupota jest porazajaca.
Juz widzę jak na lotnisku policja stoii i czatuje na mnie by mnie "złapac"
beda stac 24/dobe, 12 miesiecy w roku? bo niby skad mają wiedziec kiedy
przylece?
oj, głupia jestes babo, głupia....
zanim "buzie otworzysz" zastanów sie co chcesz powiedziec bo znów sie
wygłupiłas , choc peno w tym kurzym mózdzku tego nie dostrzegasz.
Wiecej nie bede odpisywac bo szkoda mi czasu na swira z netu. Niech sie z
toba inni uzerają. Bardziej pazerni na kase,
Mnie statc by posłąc cie do diabła.
Od: "Zuzanna K. Filutowska" <platyna@platyna.org>
Do: "Cartiers" <cartiers_allegro@interia.pl>;
Wysłane: 21:58 Czwartek 2015-03-19
Temat: Re: Pytanie o przedmiot FIRE OPAL Pierscionek z SZAFIROWYMI opalami
31 szt (numer oferty: 5178045951)
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Dnia 2015-03-19, czw o godzinie 21:31 +0100, Cartiers pisze:
Pani groźby nie robią na mnie wrażenia, przekazałam Pani utwory mojemu
prawnikowi i Allegro. Odpowiadając na Pani pytanie - tak, stać mnie na
proces, zapraszam serdecznie do sądu w Poznaniu. Grożenie sądem samo w
sobie jest karalne, postaram się skontaktować ze wszystkimi osobami, z
którymi Pani handlowała sugerując im sprawdzenie biżuterii jaką od Pani
Strona 1 z 2

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

którymi Pani handlowała sugerując im sprawdzenie biżuterii jaką od Pani
otrzymali. Jeśli zostaną Pani postawione zarzuty oszustwa to raczej może
mieć Pani problem z wakacjami w Polsce.
-Pozdrawiam,
-Zuzanna K. Filutowska
www: http://platyna.org
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie,
że jest się do czegoś zdolnym. -- Maria Curie-Skłodowska
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