
ПОГАСИТЕЛЕН ПЛАН / PAYMENT SCHEDULE

Фактор: „РЕВО ТЕХНОЛОДЖИС СП. З
О.О.“ /REVO TECHNOLOGIES SP. Z O.O./,

Factor: REVO TECHNOLOGIES SP. Z O.O.,

със седалище във Варшава (00-131),
Полша, на ул. Гржибовска 2/29, вписано в
Регистъра на предприемачите на
Националния съдебен регистър, воден от
Окръжния съд във Варшава, XII търговско
отделение на Националния съдебен
регистър с KRS номер 0000655200, с
данъчен идентификационен номер (NIP):
5252691673, представлявано от Марек
Биернацки, действащ съгласно
пълномощно, осъществяващо дейност
под търговското наименование „Mokka“.

with its registered office in Warsaw (00-131),
Poland, at ul. Grzybowska 2/29, entered into
the Register of Entrepreneurs of the National
Court Register kept by the District Court in
Warsaw, XII Commercial Department of the
National Court Register under KRS number
0000655200, holding Tax Identification
Number (NIP): 5252691673, represented by
Marek Biernacki acting pursuant to a power
of a�orney, doing business under the trade
name “Mokka”.

Купувач (Приет Длъжник)/ Buyer (Accepted Debtor): ………..
Продажна цена (лв.) / Sales price (LEV): …………………
Дата на сключване и влизане в сила на Договора за покупко -
продажба / Date of conclusion and entry into force of the Sale Purchase
Agreement: …………………

№. Дата на падеж/ Due Date Дължима сума (лв.)/ Amount Payable
(LEV)

Забележка относно погасителния план / Note regarding the payment schedule

Окончателният погасителен план ще бъде
изпратен на имейл адреса, предоставен
при регистрация на Купувачa в Mokka, на

The final payment schedule will be sent to
the email address, provided with the Buyer’s
registration in Mokka, on the date



датата на потвърждение на поръчката за
стоки от страна на Продавача. Той ще
съдържа падежните дати за изплащане на
лимита, използван за плащане на стоките,
както и срока на отказ от плащането за
покупка на стоки.

confirmation of the goods order by the
Seller. It will contain the due dates for
repayment of the limit used for payment of
the goods, as well as the period of refusal of
payment for the purchase of the goods.


