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אלה מתקשרת, נענית ע"י דאוד, להלן תמליל שיחתם:
*תרגום השיחה מהשפה הרוסית

דאוד: הלו.
אלה: בוקר טוב דאוד.

דאוד: טוב.
אלה: יש לך אפשרות לדבר שתי דקות?

דאוד: איזה זין הוא טוב, מעניין? טוב.
 אלה: איזה פושע אתה, איזה פושע אתה בבוקר. (צוחק) הוא תמיד טוב. דאוד, אני מחכה עכשיו לאינפורמציה סופית לגבי

9 מלונות, אני בינתיים...(דאוד נכנס לדבריה)^
דאוד: אני גם מחכה, נו ומה...

אלה: אוקי, אז עכשיו דבר נוסף, הה אני מחכה לצ'ק מאירנה, אני...(נכנס לדבריה)
דאוד: נו כן, היא לי, אני נתתי לה אתמול "אוקי", טוב.

אלה: כן כן כן, היא רק צריכה להביא (מילה לא ברורה) ואני קונה אותם ממנה. דרך אגב, לגבי המחיר של פאינה, בתדפיס
טיסה ההוא שנתת לי, ליד שם המשפחה יש מחיר של הכרטיס שלה, 2055, לכן 800 דולר לא יכול להיות.

דאוד: כן, אבל... לא, לא, כהזמינו שם לבעלה, כזה פשוט ושם היה מחר שמונה ומשהו דולר.
אלה: אז אז אני מסבירה למה, אני הבנתי, נברתי הרבה מאד זמן מה קרה. הזמינו לו בלי כבודה, בלי כלום,בלי כלום, בלי כלום

וכרטיסים שלא מאפשרים שינוי או ביטול, כלום. זה מה שעשו שם.
דאוד: הה אוקי.

אלה: לכן, כן, אני עכשיו, אצלי עכשיו הכל מסומן אוקי, הכל בסדר שם אצלי, אלעל זה הדבר היחיד שם (לא ברור)... כי הוא
נפל כבר אתמול, כי כל זה עם כבודה. הדבר היחיד, עכשיו כשיגיע הצ'ק, אם אני בודקת שוב ויש כרטיסים בלי כבודה, אבל ניתן

להוסיף את הכבודה ולתת מחיר כבר כולל הכבודה, זה מוזיל לנו, אז אני עושה (מילה לא ברורה) ומלונות.
דאוד: בסדר...

אלה: אבל לא יכולתי איתר... (דאוד נכנס לדבריה)
דאוד: כן, שוב ההבדל, ההבדל בין 800 ו-1400 זה 600 דולר.

אלה: כן, אבל ההבדל עם כבודה או בלי כבודה... (דאוד נכנס לדבריה)
0 דאוד: הכבודה עולה 20 דולר, 30 דולר, נו 40 דולר.

אלה: כבודה או בלי כבודה זה כבר 200 דולר, כבר 200 דולר. ואם הייתי לוקחת כשהיו כרטיסים זולים...(דאוד נכנס לדבריה)
דאוד: הא זאת אומרת... זאת אומרת... כבודה לכל מטוס?

אלה: נו כמובן, כמובן!
דאוד: אוקי.

אלה: אני פשוט לא יכולתי לשחק איתך בזה.
דאוד: טוב.

: אלה: אם אני אוכל עכשיו לשחק בזה, אני אעשה את זה. לכן, במיוחד שהיא כמובן הופתעה מהסכום אני חייבת לחשוב על משהו
יי לגבי המלונות. זהו אני מחכה לך לגבי המלונות.

דאוד: טוב, להתראות.
אלה: בסדר? זהו, בי בי.

דאוד: בי.

תומלל ע"י רס"ר אלכסנדרה נקרסוב 1171297, בתאריך 17/9/14

זיהוי דוברים:
אלה-זוהתה עפ "ק על סמך שיחת בסיס מספר 2771 בה היא זוהתה בשמה.

דאוד גדובסקי-זוהה עפ"ק על סמך שיחת בסיס מספר 13588 בה הוא זוהה בשמו המלא וכן זוהה בשמו הפרטי בשיחה זו.
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