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Kære Peter!

Jeg har netop modtaget din "samtykke-kupon" for de rigdoms- og
pengeritualer, som jeg vil udføre specielt for dig.

Først vil jeg gerne ønske dig tillykke med, at du har svaret så
hurtigt på mit sidste brev. Det ville også virkelig være ærgerligt,
hvis du gik glip af en så stor chance, som kun byder sig en eneste
gang i dit liv.

Du har forstået at lytte til stemmen fra din intuition ...

Den utroligt positive astrologiske og numerologiske konstellation,
som jeg har fortalt dig om, forekommer nemlig kun en gang for hver 33
år...

...og ifø~ge di t fødse~shoroskop befinder du dig præcis
i centrum af denne fantastisk positive begivenhed, Peter!

Det betyder, at der her er tale om en ægte gave fra forsynet!

Takket være dit hurtige svar har jeg sammen med mine assistenter
straks kunnet gå i gang med arbejdet under optimale betingelser. Den
"store pengechance", der venter på dig, bør du derfor kunne udnytte
optimalt.

Jeg ved, at du har fortjent det, Peter, og derfor glæder jeg mig til
at gøre brug af alle mine okkulte og spirituelle evner til din
fordel.

De effektive, magiske ritualer, jeg udfører for dig, vil tilpasse
dine personlige svingninger til de lykkebølger, der udgår fra denne
enestående astrale konstellation, dvs. de vil blive synkroniseret med
hinanden.

Mere enkelt sagt vil din skæbne fra den 5. december til den
28. december være indstillet på samme frekvens som den

"økonomiske lykke".



Jeg vil blot bede dig om at passe godt på den gave, jeg sender til
dig i dag: den triologiske trekant, som har indgraveret de tre
numerologiske 5'ere.

Denne trekant er magnetiseret, så den helt naturligt bringer sig i
samklang med dit personlige fluidum. Den bruges på en vis måde som
"kosmisk modtager" af lykke- og pengebølger.

Og den spiller en vigtig rolle i forhold til de pengebeløb, du kan
forvente. Derfor vil jeg anbefale, at du opbevarer den i et lille
silke- eller læderetui, for den vil meget hurtigt miste kraft, hvis
dens overflade bliver beskadiget (ridser, brud, pletter, eller
lignende) .

For helt og fuldt at aktivere denne værdifulde talismans særlige
egenskaber, skal du nu gennemføre et enkelt ritual:

Inden du går i seng i aften, skal du gå et sted hen, hvor der er
fred og ro, f.eks. ind i dit soveværelse. Sluk om nødvendigt for
din telefon. Tænd et stearinlys for at rense luften.

Sæt dig godt til rette med rank ryg. Luk øjnene. Træk vejret
langsomt, roligt og dybt nogle gange. Slap mere og mere af, så du
er helt rolig. Tag så din triologiske trekant i hænderne, som du
holder ind mod hinanden på højde med din brystkasse.

Forestil dig nu, hvordan den kosmiske energi, der virker i hele
universet, får dine pengeønsker til at gå i opfyldelse. Lad denne
energi blidt brede sig i dig og mærk, hvordan dit hjerte udvider
sig for at modtage al denne rigdom. Hvordan kærlighedens og lysets
stråler fylder dig og får dit hjerte til at løbe over. Tag imod
denne strøm af positiv energi, der vil føre mange heldige chancer
med sig.

Fremsig dernæst følgende formel fem gange dybt fra dit hjerte
(højt eller for dig selv) :

Jeg, Peter Knudsen,
overgiver mig ti~ det he~~ige forsyn.

Jeg åbner mig for de rigdomme og ve~gerninger,som universet ho~der
parat ti~ mig og modtager dem med stor g~æde.

- Tak universet for de penge, som meget snart vil komme ind i dit
liv. Pust lyset ud, ritualet er nu slut.

I løbet af denne lykkefase vil jeg anbefale dig at bære din
triologiske talisman på dig så tit som overhovedet muligt. Læg den
under din hovedpude om natten, eller læg den i nærheden af dig,
f.eks. på dit natbord.

En sidste meget vigtig ting: Hvis du virkelig ønsker, at min okkulte
handling hurtigt og effektivt skal give resultater, bør du forsøge at
fjerne alle "negative" tanker (angst, tvivl, misundelse, vrede, osv.)
fra din ånd i de næste 3 x 5 dage (15 dage) .



Til dette formål vedlægger jeg min Guide til rigdom og velstand: Heri
finder du masser af nyttige anvisninger og gode råd til, hvordan du
vil kunne opnå det højest mulige pengebeløb, og du vil også få at
vide, hvordan du varigt kan forankre rigdom og velstand i dit liv.

For det er i virkeligheden nøglen til et lykkeligt og tilfredst liv
på din vej til lykken.

Læs Hemmelighederne om rigdom, som jeg sender til dig, grundigt
igennem, og indprent dig hemmelighederne. Jeg er sikker på, at du vil
bruge dem til noget godt.

Jeg ønsker dig masser af penge og lykke i dit nye liv fuld af rigdom,
der snart begynder for dig, kære Peter.

De hjerteligste hilsener
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Min kære Peter!

Jeg tillader mig at skrive til dig, fordi der sker noget meget
SÆLSOMT, der vedrører dig!

Ved du, hvorfor jeg interesserer mig så meget for dig, Peter? Jeg
interesserer mig for dig, fordi jeg har beskæftiget mig med din
fremtid, og fordi jeg er kommet til følgende konklusion:

Jeg forudser særdeles gunstige aspekter og masser af held i din
nærmeste fremtid. For at du kan få det fulde udbytte af dette held,
tilbyder jeg dig min oprigtige og ærlige støtte, for kun på den måde
vil du virkelig kunne udnytte dit lykkepotentiale fuldt ud - så alle
de problemer, du kæmper med i dag, meget snart vil høre fortiden
til!

Jeg er bange for, at du ikke vil kunne nyde godt af det held,
der venter dig og især, at du vil blive lukket inde i de
omgivelser, som jeg forestiller mig, at du befinder dig i! Nu
skal du blot gøre det rigtige.

Nu vil du forstå, hvorfor din personlige skæbne betyder så meget for
mig.

Som du ved, vil du snart træde ind i en heldig periode, der er
overor-dentlig gunstig for dig og for dem, du holder af. Penge,
kærlighed og lykken vil endelig sætte dig stævne i tilværelsen ...

Bla.dOM t;1 næSte s;der ::a.
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Indtil nu, Peter, er det ikke altid lykkedes for dig at gribe de
chancer, der har budt sig gennem hele dit liv.

Værre endnu, du har til og med ladet de chancer slippe fra dig, der
ville have kunnet vise sig at være overordentlig gunstige for dig,
hvis du havde grebet til!

ChO/?cer har du ha./'t ... /'/er-e. end du tror J

så hvad kan der egentlig være sket? Hvad er det, der har gjort, at
du ikke er rig og lykkelig i dag, således som så mange andre
mennesker er det?

Jeg må indrømme, at jeg har stillet mig selv dette spørgsmål, og nu
mener jeg at kende svaret.

I virkeligheden tror jeg, at du siden den dag, hvor du blev født,
har været udsat for en ganske særlig indflydelse. Denne indflydelse
kan stamme fra en planet i dit stjernebillede, fra en ukontrollabel
ekstern begivenhed eller helt enkelt, fordi du ikke tror på heldet,
på DIN "CHANCE".

Du er sådan et fantastisk menneske! Denne situation gør mig
bedrøvet, så meget desto mere, fordi chancen befinder sig lige ved
siden af dig, og du ikke kan gribe den! Du er som paralyseret, når
du står foran den!

Faktisk har denne indflydelse ikke alene påvirket dit forhold til
andre mennesker, men den har ligeledes forkludret dine chancer for
arbejdsmæssig og økonomisk succes.

Det er det, der er forklaringen på, hvorfor jeg er overrasket
over det modsætningsforhold, der eksisterer mellem din
personlighed og den tilværelse, du fører for tiden.

I virkeligheden, Peter, er du for mig en person, der burde føre
en behagelig tilværelse, uden bekymringer, omgivet af trofaste
og oprigtige venner.

Det er af denne grund, at jeg i dag kommer dig til hjælp, for
du har også ret til en tilværelse fuld af lykke og glæder!

Ja, jeg tror fuldt og fast på, at så længe du ikke er frigjort af
denne indflydelse, vil din tilværelse aldrig blive den, du ønsker,
og den du burde føre, og frem for alt tror jeg ikke, at du vil kunne
få fuldt udbytte af de enorme muligheder for at ændre dit liv, der
vil blive tilbudt dig i løbet din Heldige Periode!

Derfor siger jeg til dig: Det er nu på høje tid, at vi smøger
ærmerne op og går i gang med arbejdet for at befri dig for denne
indflydelse, således at heldet, der gør menneskene lykkelige,
endelig kan komme til at udgøre en del af dit liv.

r;rtsæt S;de 3
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såfremt det indtryk, jeg har fået af dig, er korrekt, hører du til
den gruppe af privilegerede personer, som tilværelsen har givet
flere chancer...

Jeg føler, Peter, at du er i besiddelse af en meget stærk indre
energi, som du ikke aner tilstedeværelsen af, og som er nøglen til
din fremtidige succes.

Sammen vil vi udvirke utrolige ting i dit liv! Jeg siger vi,
for ved at forene vores forskellige kræfter vil vi meget snart
kunne befri dig fra dine problemer.

- Men du stiller dig ganske sikkert spørgsmålet, hvordan vi skal
bære os ad? Det er meget enkelt, og det er det, jeg forklarer dig i
det efterfølgende.

])etje3 har . s;nde at 3øre -f'ord;3
(M;n 5?ee-;elle O~~alte Y(jcef;:; t;1 d;3)

Meget få mennesker ved det, Peter, men det er muligt for os at øve
indflydelse på livet og begivenhederne.

Det er således muligt at ændre en tilværelses normale forløb (jeg
har allerede gjort det for talrige personer, for hvem det ikke var
lykkedes at leve et "normalt" liv), men for at gennemføre dette har
jeg ubetinget brug for hele din tillid, for det, jeg nu vil foreslå
dig, kræver megen energi og opofrelse fra min side ...

Iro /Y/lj ...

Dette anstrengende arbejde tilbyder jeg ikke alle og enhver I
som du måske kan forestille dig. Jeg kan kun gøre det i gan~ke
særlige tilfælde, hvor jeg koncentrerer min kraft om mennesker,
som er umagen værd, og hvor jeg vurderer chancen for succes til
at være størst!

på grund af det store arbejde, der skal gøres (det er langvarigt,
men yderst effektivt), vil du sikkert forstå, at jeg kun kan stille
min hjælp til rådighed for et begrænset antal personer. Jeg har
derfor været nødt til at foretage en meget nøje udvælgelse blandt de
mennesker, der har brug for min hjælp. Og tro mig, det har absolut
ikke været let ...

Vendvenl1jst ...



Og som du vil kunne konstatere, Peter, er du så heldig at høre til
gruppen af de privilegerede personer, der vil modtage min Specielle
Okkulte Hjælp til at få del i lykken!

Jeg håber, at du forstår at værdsætte denne gestus ....
Men Fa.s Få./

Ja, Peter, vi må passe på, for tiden arbejder imod os, og vi har kun
kort tid foran os, såfremt vi vil være sikre på at bryde den dårlige
indflydelse, inden din heldige periode, som jeg har forudsagt vil
komme, indtræder. Det er derfor bydende nødvendigt, at vi handler
ØJEBLIKKELIGT!

'l/er er den )zjæ!f?,je:; .f'oreslå.r d;:;

(]);n Store OKKalte '1(jæ!f?/)

For at bryde den indflydelse, der hidtil har ødelagt dine chancer
for succes, og for at give dig en ny start i tilværelsen vil jeg
udføre en hel række Magiske Handlinger for dig, der besidder en
overordentlig stor kraft

Der er tre sådanne Okkulte Handlinger:

J. Den første af disse handlinger vil bestå i at befri dig fra den
negative indflydelse, der påvirker dig. Det vil tage os ca. 21
dage.

2. Den anden af disse handlinger vil bestå i at "genoppuste" din
livsenergi. Dette vil igen tage os 21 dage.

3. Endelig vil den tredje af disse handlinger bestå i at
omprogrammere dit fremtidige liv, således at du vil være
"modtagelig" for de positive hændelser, der vil vise sig på din
vej. Det vil tage os 21 dage!

Efter 63 dages hårdt slid vil vi endelig have udført den mission, Vl
havde sat som vort mål, det vil sige: Peter, at befri dig fra den
dårlige og negative indflydelse og give dig et nyt liv, der står i
kærlighedens, lykkens og pengenes tegn!

Når vi først har gennemført disse 3 Okkulte Handlinger, vil HELDET
endelig kunne tilsmile dig.

])ette v;1 Snart Kanne SKe .f'or d;:;...

Vær ikke forbavset, hvis folk - efter disse Handlinger - uopfordret
kommer til dig, eller hvis du endelig opnår de vigtigste ting eller
ønsker i dit liv, som du så længe har ventet på.

Vær heller ikke overrasket, såfremt du vinder en stor sum penge i
spil, eller hvis alt synes at tilsmile dig, og alt lykkes for dig.
Det vil være ganske normalt, og det vil være det utrolige resultat
af din STORE OKKULTE HANDLING.

Læs .f'ortsættelsen Få. s;de .5
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Du virker som en magnet på heldet, for vi har
vækket din energi for den RENE lykke!

Peter, jeg ønsker af hele mit hjerte, at du vil drage nytte af den
personlige hjælp, som jeg tilbyder dig i dag, således at du endelig
vil kunne tilhøre den gruppe af mennesker, du misunder og hvem alt
synes at tilsmile. Vær med til at skabe dette medie-bindeled, som
jeg foreslår dig, og som du har så HÅRDT brug for!

- Men du spørger sikkert dig selv, hvor meget en sådan række af
handlinger vil koste dig?

Jeg ved, at nogle af mine kolleger tager mange penge for en lignende
hjælp. Men jeg er klar over, at penge netop er dit problem nr. l og
af den grund vil denne Store Okkulte Hjælp, der strækker sig over 2
måneder, kun koste dig 450, - kr. (hvis du er tilfreds! I modsat fald
vil disse handlinger ikke koste dig en eneste øre - Se min Totale
Garanti for Fuld Tilfredshed) !

I
Ja, Peter, du læste rigtigt: 450,- kr. for at frigøre dig og
give dig en ny tilværelse ...
Indrøm, at dette er et tilbud, man ikke kan lade gå fra sig! ...
Alt, hvad jeg beder dig om, er at svare mig med det samme!

Ganske enkelt fordi din heldige periode nærmer sig med stormskridt,
og jeg vil være sikker på, at vi har påbegyndt vores Store Okkulte
Hjælp netop på det tidspunkt, hvor du træder ind i din meget heldige
periode.

Ja, Peter, det er også bydende nødvendigt, at vi skynder os, for jo
længere vi venter, desto vanskeligere bliver det at gøre dig fri af
den indflydelse, du befinder dig under. Og, som jeg allerede har
fortalt dig, kan jeg kun hjælpe et meget lille antal mennesker, da
denne form for okkulte handlinger koster mig mange kræfter. Det er
derfor, jeg beder dig svare straks.

Peter, jeg var lige ved at glemme den!

(i0"cMe;; SMul(f:e)G,f'A7IS ja/e:2
For på værdig vis at fejre din indtræden i det
nye liv, der venter dig (og hvis du svarer mig
straks), har jeg den store glæde FULDSTÆNDIG GRATIS
at kunne forære dig den meget smukke talisman,
Det Keltiske Livshjul, prydet med en flot zircon.



Det er et ægte smykke, der vil blive beundret af alle, og som jeg er
sikker på vil bringe dig held (du kan beundre denne smukke talisman
i den særlige farvebrochure, som jeg har sørget for at vedlægge
dette brev) .

Alt, hvad du skal gøre, Peter, for GRATIS at modtage din meget
smukke talisman sammen med din Okkulte Handling, er blot straks at
udfylde den Særlige Kupon, der er vedlagt dette brev, og returnere
den til mig med det samme.

Husk, at tiden går lynhurtigt, og at du kun har meget kort tid til
at svare.

Jeg venter spændt på at høre fra dig.

PS: Peter, tag imod den venskabelige hjælp, jeg tilbyder dig i dag.
Du kan gøre det, og DU BØR gøre det for din egen fremtids skyld.

SIDSTE NYT

Da jeg vil være sikker på at have gjort alt, hvad der står i
min magt for gøre dit liv til en tilværelse fuld af lykke og
glæde, og for at være sikker på, at du kan opnå og drage fordel
af din "Store Okkulte Hjælp" under de allerbedste betingelser,
vil jeg - UDOVER DIN "STORE OKKULTE HJÆLP" - sende dig en
afhandling, HELT UDEN SIDESTYKKE, der vil give dig og de
mennesker, du holder af, en fuldstændig forståelse. I denne
afhandling finder du al den viden, der gør det muligt for dig
PÅ BEDSTE MÅDE AT DRAGE NYTTE af din "Store Okkulte Hjælp".



])etJ'e3 har :)jart .f'ar andre ...
det vedje3' atje3 Kan3øre ; SaMMe aM.f'an3 .f'ar d;3/

• 50.000,- kr. i Lotto!
"Jeg konsulterede dig for et stykke tid siden, ogjeg skylder
dig en stor tak. Alt skete som forudsagt, bl.a. beløbet på
50.000,- kr. iLotto. Jeg vil gerne takke digfor dine værdifulde
synske evner, der er til stor hjælp for os i tilværelsen. "

Fru M.L.
• Alt skete som forudset
"Du er fantastisk! Alt skete somforudset, næsten til punkt
og prikke. Mine kærligste hilsener"

Fru Nicole H.
• Jeg vandt 94.500,- kr. i Lotto
"Du har hjulpet mig og givet mig meget i din første seance.
Takket været dig har jeg også vundet 94.500,- kr. i Lotto. "

M.Thierry G.
• Du har gjort meget for mig
"I et år har jeg nu skrevet til dig, og du har gjort meget for
mig, min livsledsager og mine børn. Mit liv har ændret sig
meget. "

FruM.

• Det er næsten uvirkeligt
"Jeg må gratulere dig med dine forudsigelser, som du fremsatte

for et stykke tid siden. Alt, alt skete på de anførte datoer, i
den angivne sammenhæng. Det er næsten uvirkeligt. "

Fru Isabelle G, Paris
• Jeg blev meget overrasket ... "Jeg vil gernetakke dig meget
oprigtigt for den hjælp, du har givet mig. Jegvar meget
overrasket over dine clairvoyante evner, ogjeg vi
henvende mig til dig med andre problemer. "

Fru Jeannine R.
• 80.000,-kr.!
"Med dette brev vil jeg gerne takke dig af hele mit hjerte. De
Lotto-numre, du gav mig, viste sig at være heldige og rigtige,
hvilket gav mig en gevinst på 80.000, -kr. "

Hr.A.D.
• Glimt med en forbløffende nøjagtighed
"Blot nogle linier for at give dig min ydmyge takfor de
"glimt", som du afgav om mig. De viste sig at være af

forbløffende nøjagtighed!" Hr. Olivier G.

<::MARCOS VON RING "DØMT" AF PRESSE10

NICE MATIN - efter at have været eftersøgt i skovene i 22 timer blev den gamle
mand fra Vidauban fundet takket være en telefonisk clairvoyance MARCOS VON
RING.
LESCAHIERSDUFANTASTIQUE-MARCOS VON RING synes, med sin følsomhed, sin
modtagelighed og sin viden, helt at have indleve t sig i forfædrenes tradition.
Vor skæbne bør harmonere med stjernernes hjertebanken. MARCOS VON RING
"kender" tegnene og deler dem rundhåndet ud. Den visdom, som hun synes at være
i besiddelse af, giver et mere autentisk skær over det parapsykologiske fag.
PARIS MATCH - MARCOS VON RING enestående evner, intet kan standse denne moderne
Thessalienne, der besidder en del af de magiske kræfter, der kom fra Egypten og
gennemtrængte hele antikkens verden. MARCOS VON RING gemmer i sin
underbevidsthed en del af de hebraiske mysterier,thessalienske besværgelser og
mytologiske legender, der gjorde det muligt for Medea at beherske elementerne ...
NOSTRA - Politi og læger anmoder om MARCOS VON RINGs bistand, "Præstinden fra
Draguignan". Kun et tilfælde i hver generation ...Med Channel A2's kameraer på
sig og med kun 30 sekunder pr. foto til sin rådighed lykkedes det MARCOS VON
RING at lokalisere, helt nøjagtigt, 2 personer ud af 5.
ICIPARIS - MARCOS VON RING, med tilnavnet den "MENNESKELIGE RADAR" på grund af
sine forbløffende evner, tæller blandt sit klientel indtil flere store navne i
denne verde ...
NICE MATIN - Astrologen MARCOS VON RING har netop været i Selskabet for Psykisk
og Parapsykisk Forskning i Marseille ...de talrige tilhørere undlod ikke at give
udtryk for deres lovprisning af hendes enestående evner.
BILD MUNCHEN - Fuld af mysterier, som en fe, optrådte MARCOS VON RING, den
berømte sandsigerske fra Frankrig. Denne dame beviste for os, at hun er i stand
til at forudsige og datere en begivenhed, som intet tyder på vil ske.
VAR MATIN - Tilfældet "MARCOS VON RING" er netop blevet berømmet af pressen i
Marseille, og efter selve stjernetyderen Bargemons mening vil tilfældet MARCOS
VON RING være skelsættende i parapsykologiens historie.



SPECIEL KUPON FOR EN BEDRE TILVÆRELSE
Udfyldes og returneres til: Marcos von Ring

BBC, Box 166, Vesterbrogade 208, 1800 Frederiksberg C

~ Ja, min kære Marcos, jeg accepterer med glæde din hjælp.
Ja, det er rigtigt, hvad du har set om mig. Mit liv er ikke den tilværelse,
jeg ville have ønsket at føre. Jeg ved, at jeg har brug for hjælp udefra
for at blive reddet ud af denne situation. Jeg vil ligeledes gerne høre til
blandt de store vindere her i verden. Jeg vil også gerne opnå lykke og
penge. Jeg ved, AT SAMMEN vil det lykkes for os at bryde den dårlige
indflydelse, der påvirker mig. Jeg ved, at alt dette er inden for
rækkevidde, og jeg sætter min lid til dig for at opnå det.
Jeg takker dig på forhånd for det omfattende arbejde, du vil udføre for
mig, men det er kun dig, MARCOS VON RING, der vil kunne hjælpe mig.
~ Jeg beder dig derfor venligst udføre mine 3 Okkulte Handlinger for
~ mig, hvis formål er:
l. At frigøre mig fra de påvirkninger, der får mig til at forspilde mit liv

og mine chancer for succes.
2. At UgenoppusteU min livsenergi.
3. At omprogrammere mit fremtidige liv, således at jeg bliver mere

UmodtageligU over for de positive begivenheder, der vil vise sig.
Prisen for disse 3 Okkulte Handlinger er kun kr. 450,- + kr. Jeg ved, at du
stoler på mig, kære Marcos, og derfor behøver jeg heller ikke at sende dig
450,- kr. inklusive min andel af omkostningerne til international
forsendelse. Sammen med min bestilling modtager jeg en regning fra dig, som
jeg kan betale senere, inden 14 dage.

Jeg svarer straks og vil derfor også gerne GRATIS have tilsendt den
meget smukke forgyldte talisman, Det Keltiske Livshjul, prydet med en
flot zircon.

VIGTIGT: Skriv 7 tal mellem 1 og 49.
Skriv tallene i hånden og følg din
intuition:

AC00900l00 / 000020131065.2
Peter Knudsen
A L Meyers Vænge 3 6 Tv
2450 København Sv
Danmark0000000

Hvis oplysningerne om din adresse
ikke er korrekte, bedes du rette
fejlene. På forhånd tak!

Dit telefon-/mobilnummer: / .

Din e-mail-adresse: .
(Udfyld og korriger om nødvendigt. Til vigtige spørsmål!)

DIN TOTALE GARANTI FOR FULD TILFREDSHED
Ja, kære Marcos, jeg har noteret mig, at såfremt dit meget omfattende
arbejde tilfældigvis ikke skulle give hel og fuld tilfredshed,
forpligter du dig til fuldt ud at refundere mine kr. 450,-. Uanset
hvad der måtte ske, vil jeg altid beholde min meget smukke talisman
prydet med en flot zircon. Dette er min Totale Garanti for Fuld
Tilfredshed, og det sikrer mig din fuldstændige oprigtighed.



Marcos von Ring
Postboks 1513
2650 Hvidovre

Peter Knudsen
A L Meyers Vænge 3 6 Tv
2450 København Sv
Danmark

FAKTURA
4. december 2009

Referencenummer: 20091201400011

Att.: Peter Knudsen!
Med stor glæde overbringer jeg dig i dag mine personlige, tilrettelagte
dokumenter.
Du har sikkert ventet utålmodigt på dem.
Som bearbejdningsgebyr beder jeg dig om at betale følgende beløb:

390,00 DKK
Jeg beder dig om at betale beløbet inden syv dage fra du har modtaget
dokumenterne.
Den medfølgende blanket kan du bruge til at overføre beløbet eller betale
det kontant i banken.
Jeg ønsker dig alt godt.
Med venlig hilsen

Reg.nr. Kontonr.

INDBETALINGSKORT
KA71 KVITTERING
Check og lignende accepteres under forbehold af at penge-
instituttet modtager betalingen.Ved kontant betaling i penge-
institut med terminal er det udelukkendepengeinstituttetskvit-
teringstryk,der er bevisfor hvilketbeløb,der er indbetalt.

L
Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

PBS-nr.: Deb.gr.nr.:

Kreditornummer og beløbsmodtager

88095081
Patronize Ud

23/F., Wing Hing
Commercial Building
139 Wing Lok Street

Sheung Wan - Hong Kong

Kreditornummer og beløbsmodtager

88095081
Patronize Ud

23/F_, Wing Hing
Commercial Building
139 Wing Lok Street

Sheung Wan - Hang Kong

Betalings-ID og indbetaler

20091201400011
Peter Knudsen
A L Meyers Vænge 3 6 Tv
2450 København Sv

Underskrift ved overførsel fra konto Kvittering

Tilmelding til BetalingsService

Kundenr.:
-----rKroner ~, Øre Checkcifre Betal ingsdato --.-, Kroner T", Øre _
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Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt FIK 752 2009.09 DB 0000000 Tilmelding til BetalingsService

PBS-nr.: Deb.gr.nr.:
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