Kártérítés-igénylési útmutató
a sikeres
Kamion Kartel és Német Toll-Collect
pénzvisszatérítéshez

Vásárlás dátuma
Amennyiben Ön 1997 és 2016 között vásárolt vagy
lízingelt új tehergépjárművet,

Ön jogosan igényelhet kártérítést!

Jelenleg úgy látjuk, nagyobb eséllyel kapnak kártérítést
azok, akik 1997 és 2011 között vásárolták
tehergépjárművüket, ám cégünk mindent megtesz azért,
hogy minden 1997 és 2016 között vásárolt gépjármű
esetén sikerrel járjon a kártérítésigénylés.

Igényeljen kártérítést kockázatmentesen
a tehergépjármű-gyártóktól

Érintett gyártmányok és típusok
Amennyiben az alábbi modellek közül vásárolt járművet, amelynek a beszerzési ára
MINIMUM 35.000 euró volt (közepes és nehéz teherautók, 6 tonna feletti össztömeg):
DAF

Nyergesvontatók: CF, XF, AE
Teherautók: LF

IVECO

Nyergesvontatók: Eurostar, Stralis
Teherautók: Eurocargo, Eurotrakker, Eurotech, Trakker

MAN

Nyergesvontatók: TGA, TGX
Teherautók: CLA, TGL, TGM, TGS, L2000, M2000, F2000

DAIMLER (MERCEDES)

Nyergesvontatók: Actros, Arocs
Teherautók: Atego, Axor, Econic

RENAULT

Nyergesvontatók: Magnum, Premium, T modellek
Teherautók: C, Kerax, Midlum, Midliner, Premium Lander, Puncher

SCANIA

Nyergesvontatók: R
Teherautók: P, G

VOLVO

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

*A lista nem teljes, amennyiben kétségei merülnek fel, kérdezzen bennünket, (a minimum 6 tonna összsúly alapfeltétel).

Ön jogosan igényelhet kártérítést!
Igényeljen kártérítést kockázatmentesen
a tehergépjármű-gyártóktól

Német Toll-Collect
Amennyiben Ön fizetett Toll-Collect díjat Németországban
2018-2020 között,

Ön jogosan igényelhet kártérítést!

Jelenleg úgy látjuk, nagyobb eséllyel kapnak kártérítést
a 2018 és 2020 között fizetett útdíjak után, ám cégünk
mindent megtesz azért, hogy minden 2005 és 2017
között kifizetett német útdíj esetén sikerrel járjon a
kártérítésigénylés.

Igényeljen kártérítést kockázatmentesen
a német Toll-Collect díjak után

Önnek csak akkor merülnek fel költségei,
ha megkapta a kártérítést.
Ha esetleg nem járunk sikerrel, Önt természetesen
semmilyen költség sem terheli.
Ajánlatunk azonnali kifizetés most, vagy részesedés a
megnyert kártérítésből később.
Önnek mindössze a megbízási szerződésünket kell
aláírnia és rendelkezésünkre bocsátani a
szükséges dokumentumokat.
Szakértőink rendelkezésére állnak ha kérdése
merülne fel, és örömmel vezetik végig Önt a teljes
folyamaton.

A feltételek országoktól függően is változhatnak. Kérje szakértőink tanácsát kötelezettség nélkül.

Hívja magyar nyelvű ügyfélszolgálatunkat: +36 (1) 808 8000
(Hétfő-Péntek: 08:00 - 16:00)
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