Ръководство за собствениците
на камиони
за успешно възстановяване
на обезщетения от Картела
на камионите и немските
пътни такси Toll Collect

Дата на покупка

Ако сте купили или взели на лизинг нови
камиони между 1997г. и 2016г.,

вие имате право на
обезщетение!

В настоящия момент има по-голям шанс да се
получи обезщетение, ако камионите са
купени между 1997г. и 2011г., но ние ще
направим всичко възможно, за успеха на
вашия иск, ако сте купили камиони между
1997г. и 2016г.

Предявете безрисков иск за обезщетение
срещу производителите на камиони.

Марки и модели,
които подлежат на обезщетение
Ако сте купили който и да е от посочените модели, с тонелаж,
по-голям от 6 тона и цена, по-висока от 35 000 евро без ДДС:
DAF

Tractor: CF, XF, AE
Rigid: LF

IVECO

Tractor: Eurostar, Stralis
Rigid: Eurocargo, Eurotrakker, Eurotech, Trakker

MAN

Tractor: TGA, TGX
Rigid: CLA, TGL, TGM, TGS, L2000, M2000, F2000

DAIMLER (MERCEDES)

Tractor: Actros, Arocs
Rigid: Atego, Axor, Econic

RENAULT

Tractor: Magnum, Premium, T series
Rigid: C, Kerax, Midlum, Midliner, Premium Lander, Puncher

SCANIA

Tractor: R
Rigid: P, G

VOLVO

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

*Списъкът е непълен, така че ако имате съмнения или въпроси, моля, свържете се с нас.

Имате право на
обезщетение!
Предявете безрисков иск за обезщетение
срещу производителите на камиони.

Немските пътни
такси Toll-Collect
Ако сте платили Toll-Collect пътни такси в Германия
между 2018г-2020г.

Имате право на обезщетение!

В настоящия момент има по-голям шанс да
получите обезщетение, ако сте платили
пътни такси Toll Collect между 2018г. и 2020г., но
ние ще направим всичко възможно за успеха
на вашия иск, и ако сте платили пътни такси
Toll Collect между 2005г. и 2017г.

Предявете безрисков иск за обезщетение
върху платените пътни такси Toll Collect в
Германия

Не печелите, значи не плащате за нищо!
Ако не получите обезщетение, на дължите никакви
разходи.
Предлагаме ви авансово плащане сега или
получаване на част от самото обезщетение в бъдеще.
Всичко, което трябва да направите, е да подпишете
договор с нас и да ни изпратите необходимите
документи.
Нашите опитни консултанти са винаги на ваше
разположение, за да ви посъветват и отговорят на
въпросите ви.

Условията могат да варират, в зависимост от държавата. Посъветвайте се с нашите
опитни консултанти без допълнителни разходи или
обвързване.
Позвънете на нашата гореща линия
на български език: +359 (56) 916 934
(Пон.-Пет.: 09:00 - 17:00)

Are you continually under pressure to make decisions?
Our service allows you time to decide!
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