Wrocław 18.09.2009

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
XV Wydział Gospodarczy

Powód: KompCenter SA
ul. Jesionowa 72
52-430 Wrocław
Pozwany: Yeronimo Sp. z o.o.
ul. Polaka 8/3
53-333 Wrocław

Wartość przedmiotu sporu: 12.700 zł
(dwanaście tysięcy siedemset złotych)

Pozew w postępowaniu nakazowym
Niniejszym wnoszę o orzeczenie nakazem zapłaty, że pozwany ma mi zapłacić kwotę 12.700 zł
(dwanaście tysięcy siedemset złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 15.06.2009 r. do
dnia zapłaty oraz kosztami procesu wg norm przepisowych.
W razie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty (art. 486 § 1 KPC) wnoszę :
1/ o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 12.700 zł wraz z ustawowymi
odsetkami od dnia 15.06.2009 r. do dnia zapłaty,
2/ o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według
norm przepisowych,
3/ o rozpoznanie sprawy również pod nieobecność strony powodowej.

Uzasadnienie
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży sprzętu komputerowego. Pozwany
natomiast zajmuje się projektowaniem oraz obsługą stron internetowych. W dniu 1.06.2009 r.
zawarłem z pozwanym umowę sprzedaży zestawu komputerowego za kwotę 12.700 zł. W tym
samym dniu wystawiłem pozwanemu fakturę VAT nr 14/32/2009 z terminem płatności na
dzień 14.06.2009 r. Pozwany zaakceptował fakturę i ją podpisał. Pomimo upływu terminu
płatności pozwany nie zapłacił należnej kwoty. Pozwany był dwukrotnie wzywany do zapłaty,
lecz nie spełnił swojego zobowiązania, co więcej zerwał ze spółką KompCenter SA wszelkie
kontakty.
dowód: umowa sprzedaży z dnia 1.06.2009, faktura VAT nr 14/32/2009,
wezwanie do zapłaty z 12.07.2009, przedsądowe wezwanie do zapłaty z
15.08.2009.
W przedmiotowej sprawie wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jest
uzasadnione w świetle art. 485 §1 pkt. 2 KPC, gdyż dochodzone roszczenie ma charakter
pieniężny, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do
pozwu i zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem.
W tym stanie rzeczy pozew niniejszy jest uzasadniony.

….…………………………………….
/podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania powoda/

Załączniki:
1/ odpis z KRS powoda,
2/ umowa sprzedaży z dnia 1.06.2009,
3/ faktura VAT nr 14/32/2009,
4/ wezwanie do zapłaty z 12.07.2009 wraz z dowodem doręczenia,
5/ przedsądowe wezwanie do zapłaty z 15.08.2009 wraz z dowodem doręczenia,
6/ odpis pozwu wraz z załącznikami 2-5.

