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De: Mustafa IŞLAK / Kuveyt Türk - Fatih Şubesi <mustafa.islak@kuveytturk.com.tr>
Envoyé: mercredi 11 décembre 2013 14:21
À: najeh@apxpress.com.tn
Cc: Ahmet Dilek / Kuveyt Türk - Fatih Şubesi; Fatih BEYGIRCI / Kuveyt Türk - Fatih 

Şubesi; Mustafa KOŞAR / Kuveyt Türk - Fatih Şubesi
Objet: About Transfer

Hi Mr. Najeh, 
  
You have sent an instruction that is related with sending 1.000.000 and 100,000 euro from your account, We 
couldn’t  deal with your Cell phone.  We wonder that Why do you want to send this money, 
  
İs it urgent for you?  Can you postpone ( delay ) this transfer. Please inform us! 
  
Best Regards, 
  
  
Merhaba, 
  
Hesabınızdan 1,000,000 ve 100,000 euro olmak üzere transfer için talimat gönderdiniz, telefonunuzdan ulaşamadık, 
Bu tarnsferi ne amaçla gönderdiğinizi merak etmekteyiz. Aciliyeti varmıdır? Bu transferi ertelememiz mümkün 
müdür? Lütfen bizi bilgilendirin. 
  
  
Saygılarımla, 
  
Mustafa IŞLAK 
Ticari Satış Uzman Yardımcısı 
Fatih Şubesi 
Tel: 0(212) 631 32 50 

 
  
 

Impossib le 
d'afficher 
l'image liée.  
Le fichier a  
peut-être été  
déplacé, 
renommé ou  
supprimé. 
Vérifiez que  
la liaison  
pointe vers le 
fichier et 
l'emplacemen
t corrects.
 

KTPB1989  

Bu e-posta ve ekleri kişi ya da kuruma özeldir ve yasal olarak gizlilik gerektirebilir. Eğer mesajın gönderilmek istendiği alıcı siz değilseniz 
bu mesajın herhangi bir parçasını iletme, kopyalama, dağıtma, açıklama, saklama veya kullanma hakkına sahip olamazsınız. Bu mesajı 
bir hata sonucu aldıysanız lütfen mesajı ve sisteminizdeki tüm kopyalarını siliniz ve gönderene derhal bildiriniz. Bu mesajin zamanında, 
virüssüz veya hatasız gönderilmesi garanti edilmemektedir. Gönderen, meydana gelebilecek hatalardan veya eksikliklerden dolayı 
sorumluluk kabul etmemektedir.  
This e-mail and included attachments are confidential and may also be legally privileged. You may not forward, copy, distribute, disclose, 
retain or use any part of it, if you are not the intended addressee. If you have received this correspondence in error, please delete it and 
all copies of it from your system and notify the sender immediately. The delivery of this message cannot be guaranteed to be timely 
secure, error or virus-free. The sender does not accept liability for any errors or omissions that may occur.  


