Guia do proprietário do caminhão
para um reembolso bem sucedido
do Cartel de Caminhões

Data da compra

Se você comprou ou alugou seus novos caminhões entre
2006-2014

Você está qualificado para
solicitar um reembolso!

Solicite sua indenização sem riscos aos
fabricantes de caminhões

Marcas e modelos afetados
Se você comprou qualquer um dos seguintes modelos, que excedam 6
toneladas de peso total
DAF

Trator: CF, XF, AE
Rigido: LF

IVECO

Trator: Eurostar, Stralis
Rigido: Eurocargo, Eurotrakker, Eurotech, Trakker

MAN

Trator: TGA, TGX
Rigido: CLA, TGL, TGM, TGS, L2000, M2000, F2000

DAIMLER (MERCEDES)

Trator: Actros, Arocs
Rigido: Atego, Axor, Econic

RENAULT

Trator: Magnum, Premium, T series
Rigido: C, Kerax, Midlum, Midliner, Premium Lander, Puncher

SCANIA

Trator: R
Rigido: P, G

VOLVO

Trator: FH12, FH13, FH16
Rigido: FL6, FL7, FL10, FL12, FM7, FM9, FM10, FM11, FM12, FM13, FE

*A lista não está completa, portanto, em caso de qualquer incerteza, por favor, entre em contato conosco.

Você está qualificado para
solicitar um reembolso!
Solicite sua indenização sem riscos aos
fabricantes de caminhões

Documentos necessários para
reivindicar um reembolso
1. Comprovante de compra
(fatura ou contrato de locação)
2. Certificado de navegabilidade ou
outro documento sobre as
características técnicas do caminhão
3. Extratos do registro comercial
(Estas serão aceitas como cópias digitalizadas).

Isso é tudo que você precisa para iniciar seu
that with us you don't needreembolso
to do anythingsem
after riscos!
you

ave submitted the required documents?

No cure, no pay
Se nenhuma compensação for paga a você, não há
absolutamente nenhum custo para você.
Oferecemos dinheiro antecipadamente agora ou uma
parte dos reembolsos no futuro.
Tudo o que você precisa fazer é assinar nosso
contrato e fornecer os documentos necessários.
Nossos consultores especializados estão sempre
disponíveis para orientá-lo ao longo do processo e
responder a quaisquer perguntas que você possa ter.
As condições variam de acordo com o país.
Solicite o conselho de nossos especialistas sem custos ou obrigações.

Encontre nosso número de telefone para seu país

Are you continually under pressure to make decisions?
(Seg-Sex: 08:00 - 16:00)
Our service allows you time to decide!
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