Průvodce postupem
úspěšného odškodnění
pro vlastníky nákladních vozidel a
německého mýta Toll-Collect

Datum nákupu
Pokud jste vozidlo zakoupili nebo koupili na leasing v letech
1997 až 2016

můžete oprávněně
požadovat náhradu škody!

V současnosti je větší šance na odškodnění za vozidla
zakoupená nebo pronajaté v letech 1997 až 2011, ale
děláme maximum abychom vyhráli případ každého
zakoupeného vozidla v letech 1997 až 2016.

Žádejte refundaci od výrobců nákladních vozidel bez rizika

Související značky a modely
Pokud jste zakoupili NOVÉ nebo POUŽITÁ vozidlo z následujících modelů
za minimální kupní cenu 35 000 eur (středně těžké a těžké nákladní vozy
v kategorii nad 6 tun):
DAF

Tahače: CF, XF, AE
Nákladní vozy: LF

IVECO

Tahače: Eurostar, Stralis
Nákladní vozy: Eurocargo, Eurotrakker, Eurotech, Trakker

MAN

Tahače: TGA, TGX
Nákladní vozy: CLA, TGL, TGM, TGS, L2000, M2000, F2000

DAIMLER (MERCEDES)

Tahače: Actros, Arocs
Nákladní vozy: Atego, Axor, Econic

RENAULT

Tahače: Magnum, Premium, T series
Nákladní vozy: C, Kerax, Midlum, Midliner, Premium Lander, Puncher

SCANIA

Tahače: R
Nákladní vozy: P, G

VOLVO

Tahače: FH12, FH13, FH16
Nákladní vozy: FL6, FL7, FL10, FL12, FM7, FM9, FM10, FM11, FM12, FM13, FE
* Seznam není úplný, proto nás prosím kontaktujte v případě nejasností.

Můžete oprávněně požadovat
náhradu škody!
Žádejte refundaci od výrobců nákladních vozidel bez rizika

Německý Toll-Collect
Pokud jste v Německu v letech 2018-2020 platili mýtné Toll - Collect,

můžete oprávněně požadovat
náhradu škody!
V současnosti je větší šance na odškodnění za zaplacené
mýto v letech 2018 až 2020, ale děláme maximum,
abychom vyhráli každý případ předraženého německého
mýtného v letech 2005 až 2017.

Žádejte refundaci za zaplacené německé mýto
Toll- Collect bez rizika

Výdaje budete mít pouze v případě, že Vám již byla
vyplacena refundace.
Pokud bychom náhodou neuspěli, nebudete mít
samozřejmě žádné výdaje.
Nabízíme dvě možnosti: výplatu určité částky ihned
nebo podíl ze zisku později.
Z Vaší strany stačí podepsat zprostředkovatelskou
smlouvu a poskytnout potřebné dokumenty.
Naši odborníci jsou Vám k dispozici v případě
jakýchkoliv dotazů a rádi Vás usměrní ohledně celého
procesu.
Podmínky se mohou lišit v závislosti na zemi. Můžete se kdykoli nezávazně obrátit na naše odborníky.

Kontaktujte náš český zákaznický servis:
+420 (2) 28 880 266
(Pondělí - Pátek: 08:00 - 16:00)

Are you continually under pressure to make decisions?
Our service allows you time to decide!
info@truckrefunds.com
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