
Google gada apbalvošanas centrs 

Jūsu e-pasta adreses uzvaras informācija: 

Apbalvošanas partijas Nr .: GUK / FPSP / DRW923 / 18 

E-pasts: GUK / FPSP / 3441/7035/218 

 

 

Oficiālais WINNING paziņojuma vēstuli 

 

 

Mēs vēlamies jūs apsveikt ar panākumiem, ko Google organizēja kopā ar Programmatūras 

produktu veicināšanas fondu (FPSP) un ko apstiprināja mūsu līdzautori Visa® / 

MasterCard® International. Google nopelna savu peļņu galvenokārt no reklāmas, 

izmantojot savu pašu Google meklēšanas sistēmu, Gmail, Gala, Sify e-pasta pakalpojumus, 

Google Maps, Google Apps, Orkut sociālo tīklu un You Tube video koplietošanu, kas visi 

tiek piedāvāti sabiedrībai bez maksas. 

 

 

Tas ir, lai jūs informētu, ka esat starp desmit (10) laimīgajiem B kategorijas uzvarētājiem 

un tādējādi viņiem ir tiesības saņemt £ 950,000.00 GBP {Deviņi simti un piecdesmit 

tūkstoši lielo Lielbritānijas sterliņu mārciņu}. Jūsu bankas ārējā maksājuma birojs jūsu 

vārdā izdos Bankas projektu, un kopā ar jūsu Bankas likumprojektu tiks nosūtīts arī balvu 

pieprasījums. Tāpēc mēs ticam ar savu balvu, jūs turpināsit aktīvi jūsu Google un tā 

produktu patronāžā. 

 

 

Jūsu balva tiks piešķirta jums, izpildot amatā paaugstināšanas balvas padomes prasību, 

kas ietver jūsu likumā noteiktos pienākumus. Ieteicams sazināties ar mūsu Ārvalstu 

maksājumu biroju ar tālāk norādītajām ziņām, lai iesniegtu savas pretenzijas: 

 

 

MAKSĀJUMA / PIETEIKUMU VEIDLAPA 

 

 

1) Jūsu pilnais vārds: 

2) Jūsu kontaktadrese: 

3) Jūsu tālruņa / mobilā tālruņa numurs: 

4) Nodarbošanās: 

5) Vecums / Dzimums: 

6) Privātā e-pasta adrese: 

7) Ever Won Online Lottery? 

 

 

Google vērtē jūsu tiesības uz privāto dzīvi! Jūsu informācija ir 100% droša un tiks 

izmantota vienīgi šī balvas mērķiem. 



 

 

Nosūtiet visu atbildi mūsu Ārvalstu maksājumu biroja darbiniekam. 

 

 

PIEZĪME!!! Drošības apsvērumu dēļ jums ir ieteicams saglabāt jūsu uzvarētājas 

informācijas konfidencialitāti, kamēr jūsu prasības tiek apstrādātas un jūsu nauda jums 

tiek pārskaitīta. Tas ir daļa no mūsu piesardzības pasākuma, lai izvairītos no divkāršas 

prasību iesniegšanas un nepamatotas šīs programmas ļaunprātīgas izmantošanas ar 

dažiem negodīgiem elementiem. Lūdzu būt BRĪDINĀTS !!!! 

 

 

Apsveicam ar Google gada apbalvošanas komandas štābiem un deputātiem. 

 

 

Sundar Pichai 

Chief Executive Officer of Google LLC 

Google Anniversary Award Centre. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________________________________________________________ 

© Copyright 2018 Google LLC. Visas tiesības aizsargātas. 

Šis e-pasts tika nosūtīts no tikai paziņojuma e-pasta adreses. Šajā e-pastā sniegtā 

informācija var būt konfidenciāla un juridiski saistoša. Tas ir paredzēts tikai un vienīgi 

paredzētajam saņēmējam (-iem). Lūdzu, apsveriet vidi! 


