
 

 

Ngày 29 tháng M��i Hai, 2008 

Masood Khan  
The Greertspan Co./Adjusters International  
400 Oyster Point Blvd., Suite 519  
South San Francisco, CA 94080 

Kính g�i ông Massood: 

 Chúng tôi mu�n cám �n ông và nhóm Steve Severaid, Chris Glenister, và Heather Connell vì �ã 

xu�t s�c th��ng l��ng yêu c�u b�i th��ng b�o hi�m th��ng m�i c�a chúng tôi. Nh� ông �ã bi�t, chúng 

tôi g�p m�t tr�n h�a ho�n kh�ng khi�p �ã phá h�y máy s�n xu�t c�a chúng tôi, �ây là chi�c máy vô cùng 

quan tr�ng ���c dùng trong s�n xu�t b�ng m�ch �i�n tùy ch�nh c�a chúng tôi. Ngoài ra, còn gây t�n h�i 

do khói và n��c ��i v�i môi tr��ng s�ch s� c�a chúng ta. C� s� c�a chúng tôi �ã ph�i �óng c�a trong 

th�i gian s�a ch�a và thay th� thi�t b�. 

 Công ty c�a chúng tôi l� ra có th� ph�i ch�u thêm nhi�u t�n th�t khác v� n�ng su�t, n�u không có 

s� th��ng l��ng k�p th�i c�a ông v�i hãng b�o hi�m c�a chúng tôi. Nh� có kinh nghi�m, k� n�ng và uy 

tín c�a công ty ông mà chúng tôi truy thu ���c h�n $740,000.00 t� hãng b�o hi�m. M�c này v��t xa s� 

ti�n l� ra chúng tôi có th� truy thu ���c n�u t� làm. �ó còn ch�a k� t�i th�i gian, công s�c và s� xao lãng 

công vi�c khi chúng tôi ph�i truy thu b�t k� kho�n ti�n nào trong s� này. 

 Chúng tôi ngh� r�ng s� ti�n l� phí mà chúng tôi tr� cho d�ch v� c�a ông là r�t h�p lý. Chúng tôi 

không bi�t nói gì �� �� cám �n ông vì �ã giúp chúng tôi tr� l�i ho�t ��ng s�n xu�t. Vui lòng ��ng ng�n 

ng�i s� d�ng chúng tôi n�u ông c�n n�i ch�ng nh�n ch�t l��ng d�ch v�. Chúng tôi r�t vui n�u ���c gi�i 

thi�u ông và công ty c�a ông vào b�t c� lúc nào. 

       Trân tr�ng, 

       Vector Fabrication, Inc.  

        

       Isaac Stringer 
       Phó Ch� T�ch 
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As translated from letter from: 




