
  
 

Re: EPS – nabídka pro pana Siemaszko – vrácení peněz, výsledky emailem  
 

Od:  

Komu:  

Kopie:  

Předmět:  

Datum:  

Velikost:  

 
Pane Geiere,  

Michal Siemaszko <mhsiemaszko@fastmail.net>  

jakub@eupatient.com  

eps@eupatient.com  

Re: EPS - nabídka pro pana Siemaszko - vrácení peněz, výsledky emailem 

Úterý, 15. prosince 2015 22:58  

35 KB  

 
v případě, že jste nečetli pečlivě můj poslední email: zrušení bylo kvůli nekompetentnosti pana Slotze. 
Výslovně jsem uváděl v emailech před placením a rezervací, co je požadováno; na poslední chvíli jste 
VY změnili plán a zrušili testy, za které již bylo zaplaceno – magnetická rezonance (MRI) měla být 
provedena v pondělí, spermiogram se náhle stal zbytečným, uroflowmetrii jsem musel připomínat, ani 
digitální vyšetření se neuskutečnilo. 

 

Tahle úplně zbytečná cesta mě stála čas a peníze. Chování pana Slotze bylo neprofesionální 

a naprosto v rozporu s tím, jaká byla má očekávání, zrušení vybraných testů a náhlé přeplánování 

nepřijatelné. 

 
Neměli byste očekávat, že, pokud jde o mne, budu akceptovat další náklady. 
 
Moje očekávání byla jasně uvedena:  
- výsledky laboratorních testů (krev, biochemikálie, hormony, sérologie, sexuálně přenosné choroby 
(STD), ledviny, kultivace moči) by mi měly být zaslány emailem na tuto emailovou adresu  
- finanční prostředky by měly být převedeny na účet č.: CZ9820100000002200838018, BIC/SWIFT: 
FIOBCZPPXXX 

 
Rozdíl mezi balíčkem s magnetickou rezonancí (MRI) a balíčkem bez magnetické rezonance (non-MRI) 
ze dvou nabídek, které jste mi představil před několika týdny, byl 650 EUR. Byly tam 3 další testy, které 
nebyly provedeny (opět Vám připomínám, že byly přeplánovány na poslední chvíli nebo z nějakého 
důvodu zrušeny panem Slotzem). Očekávám, že jako náhradu obdržím alespoň 800 EUR na účet 
uvedený výše. 

 

Pane Geiere, doufám, že vysvětluji jasně – přesouvání odpovědnosti na mne nebo převracení toho 

jako, že jde o „mé rozhodnutí“, i přes fakta o opaku, nebude přijato. 

 
S pozdravy,  
-- 

Michal H. Siemaszko  
7th Ray Labs LTD  
Č. společnosti (IČ): 9174013  
Mobil:   +420 704 429 583,  

+48 723 039 978  
Email: mhsiemaszko@fastmail.net  
Skype: mhs7thraylabs  
LinkedIn: http://uk.linkedin.com/in/mhsiemaszko  

 
V úterý, 15. prosince 2015, ve 14:11 hod., jakub@eupatient.com napsal:  

 
Dobré odpoledne, pane Siemaszko,  

 

respektuji Vaše rozhodnutí. Včera jsem o tom informoval kliniku a požádal o náhradu za péči, která 

nebyla poskytnuta. Podle smlouvy byla péče zaplacena předem – teď čekám na potvrzení částky. 

Chtěl bych oznámit, že může být nějaký storno poplatek kvůli zrušení na poslední chvíli. 

 
Předám Vám výsledky, lékařskou zprávu a závěrečné vypořádání poté, co je klinika dodělá. 

mailto:jakub@eupatient.com
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S přátelskými pozdravy 
 
Jakub Geier 

 
Mgr. Jakub Geier 

www.eupatient.com  

  
European Patient 
Service  

 
Dne 14. 12. 2015 v 11:50 hod. Michal Siemaszko napsal: 
 

Pane Geiere, 
 
lituji, ale Dr. Slotz se jeví nekvalifikovaný k tomu, aby řádně stanovil diagnózu tohoto stavu. 
 
Očekávám vrácení peněz za testy, které NEbyly udělány nebo měly být udělány zítra: 
- uroflowmetrie 
- magnetická rezonance 
- test kultivace spermií včetně spermiogramu 
- digitální vyšetření konečníku 

 
Peněžní prostředky by měly být převedeny na účet číslo: CZ9820100000002200838018, BIC/SWIFT: 
FIOBCZPPXXX 
 
Opustím Prahu během příštích dvou hodin, takže výsledky laboratorních testů (krev, biochemikálie, 
hormony, sérologie, STD, ledviny, kultivace moči) by mi měly být zaslány emailem na tuto emailovou 
adresu. 
 
S pozdravy 
-- 

Michal H. Siemaszko  
7th Ray Labs LTD  
Č. společnosti (IČ): 9174013  
Mobil:   +420 704 429 583,  
            +48 723 039 978  
Email: mhsiemaszko@fastmail.net  
Skype: mhs7thraylabs  
LinkedIn: http://uk.linkedin.com/in/mhsiemaszko  
 

 
V neděli 13. prosince 2015, v 10:23 hod., jakub@eupatient.com napsal:  

 
Dobré ráno, pane Siemaszko,  
 
doufám, že jste měl příjemnou cestu. Sejdeme se zítra ráno na klinice. 
 
V případě, že budete potřebovat jakoukoli pomoc, můžete zavolat přímo na +420 724 773 007. 
 
S přátelskými pozdravy 

 
Jakub Geier 

 
Mgr. Jakub Geier 
www.eupatient.com  
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Dne 11. 12. 2015 ve 12:46 hod. Michal Siemaszko napsal: 
 

Vážený pane Geiere, 
 
děkuji Vám za tuto podrobnou odpověď. 
 
Co se týče Vašich otázek: 
1) magnetická rezonance (MRI) – ne, nemám žádné kovové předměty (piercing, náušnice atd.) 

ani implantáty (pokud vím). 
2) schůzka @ 8:45 – potvrzena; ocenil bych přímé číslo mobilu, je-li to možné, abych se mohl 

s Vámi spojit přímo v případě, že bych se snad opozdil. 
 
S přátelskými pozdravy 
-- 

Michal H. Siemaszko  
7th Ray Labs LTD  
Č. společnosti (IČ): 9174013  
Mobil:   +420 704 429 583,  
            +48 723 039 978  
Email: mhsiemaszko@fastmail.net  
Skype: mhs7thraylabs  
LinkedIn: http://uk.linkedin.com/in/mhsiemaszko  
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