Przewodnik dla właścicieli
ciężarówek
do udanego zwrotu pieniędzy z
tytułu zmowy cen i zawyżonych
opłat drogowych Toll-Collect

Data zakupu
Jeśli kupiłeś lub wynająłeś nową ciężarówkę w latach
1997-2016

Możesz słusznie dochodzić
odszkodowania!

Obecnie widzimy większą szansę na odszkodowanie dla
tych, którzy kupili ciężarówkę w latach 1997–2011, ale
nasza firma dokłada wszelkich starań, aby każde
roszczenie zgłoszone w latach 1997–2016 zakończyło się
powodzeniem.

Uzyskaj wolne od ryzyka odszkodowanie od
producentów ciężarówek

Rodzaje ciężarówek producentów
dotkniętych kartelem
Jeśli kupiłeś pojazd o MINIMALNEJ cenie zakupu 35 000 EUR (średnie i ciężkie
ciężarówki, masa całkowita powyżej 6 ton) z następujących modeli:
DAF

Ciągniki: CF, XF, AE
Ciężarówki: LF

IVECO

Ciągniki: Eurostar, Stralis
Ciężarówki: Eurocargo, Eurotrakker, Eurotech, Trakker

MAN

Ciągniki: TGA, TGX
Ciężarówki: CLA, TGL, TGM, TGS, L2000, M2000, F2000

DAIMLER (MERCEDES)

Ciągniki: Actros, Arocs
Ciężarówki: Atego, Axor, Econic

RENAULT

Ciągniki: Magnum, Premium, T modele
Ciężarówki: C, Kerax, Midlum, Midliner, Premium Lander, Puncher

SCANIA

Ciągniki: R
Ciężarówki: P, G

VOLVO

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

*Lista nie jest kompletna, zatem prosimy o kontakt w razie wątpliwości

Możesz słusznie dochodzić
odszkodowania!
Uzyskaj wolne od ryzyka odszkodowanie od
producentów ciężarówek

Niemiecki Toll-Collect
W przypadku uiszczenia opłat Toll-Collect w Niemczech w latach
2018-2020

Możesz słusznie dochodzić
odszkodowania!

Obecnie istnieje większa szansa na zwrot pieniędzy, jeśli
zapłaciłeś za przejazd między 2018 a 2020 r., ale
dołożymy wszelkich starań, aby wygrać sprawę każdej
opłaty drogowej zapłaconej również w latach 2005-2017.

Zażądaj wolnego od ryzyka odszkodowania od
niemieckiego Toll-Collect

Jeśli nie wygramy, nie poniesiesz żadnych kosztów!
Jeśli nie otrzymasz dszkodowania, nie poniesiesz
żadnych kosztów.
Oferujemy gotówkę z góry teraz lub część
odszkodowania w przyszłości.
Wystarczy, że podpiszesz naszą umowę i dostarczysz
potrzebne dokumenty.
Nasi specjaliści są zawsze dostępni, aby
przeprowadzić Cię przez cały proces i odpowiedzieć
na wszelkie pytania.
Warunki różnią się w zależności od kraju. Poproś o poradę naszych ekspertów bez żadnych kosztów i
zobowiązań.
Zadzwoń do biura obsługi klienta: +48 12 881 06 69
(Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16)
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