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Hello
con rmation that you are not answering me. and completion of assignments as well as demands to
repay for my problems my time with having hired you

I have written to you and asked for an answer whether you intend to help me or not. as the last day to
give an answer to this, I have written 2020-8-08. you have not responded to this call. as I wrote I have
hired you to get help with the case with the joker mustafa mother. and paid 800 in cash in Turkish lira
without receiving a receipt. because you do not answer me do not represent me, I do not get what I
wanted when I hired you and pay 800 Turkish lira. so instead of help, you have given me a problem, I
have no interest at all in paying for it. I urge you to pay me 800 Turkish lira immediately without delay
and I believe that my time to dig in and write to you has a cost of 1,000 Turkish lira. non-payment, I
will check what I can do about it. regards ljungvall attaches bank account information to me

Hej
bekräftan att ni inte svarar mej. och avslut på uppdrag samt krav att återbetala för mina problem min
tid med att har anlitat er

jag har skrivit till er och begärt att få svar om ni avser att hjälpa mej eller inte. som sista dag för att ge
svar på detta så har jag skrivit 2020-8-08. ni har inte svarat på denna uppmaning. som jag skrev jag
har anlitat er för att få hjälp med ärendet med skojaren mustafa mor. och betalt 800 kontant i
turkiska lira utan att få kvitto. eftersom ni inte svarar mej inte företräder mej så får jag inte det som jag
ville när jag anlitade er och betala 800 turkiska lira. så istället för hjälp så har ni gett mej ett problem
till det har jag ingen alls intresse att betala för. jag uppmanar er att omgående utan dröjsmål betala
mej åter 800 turkiska lira samt jag anser att min tid till att håla på och skriva till er har en kostnad på
1.000 turkiska lira. utebliven betalning så kommer jag kolla vad jag kan göra åt den saken. regards
ljungvall bifogar bankkonto uppgifter till mej
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