Ghidul proprietarilor de camioane
pentru o rambursare de succes în
urma cartelului
&
Procedura pentru taxele germane
Toll-Collect

Data de achiziție
Dacă ați cumpărat sau luat în leasing camioane noi sau
uzate între 1997 și 2016

Sunteți calificat să solicitați
o rambursare!

În acest moment există o șansă mai mare de a obține o
rambursare pentru taxele plătite între 2018 și 2020, dar
vom face tot posibilul să câștigăm cazul fiecărei taxe
plătite între 2005 și 2017.

Solicitați o compensație fără riscuri de la
producătorii de camioane

Mărcile si modelele de
camioane afectate
Dacă ați cumpărat oricare din modelele următoare, care depășește 6 tone
greutate totală, cu o valoare minimă de 35.000 de euro:
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

*Lista nu este completă, astfel că dacă nu sunteți siguri dacă vă calificați, vă rugăm să ne contactați

Sunteți calificat pentru rambursare!
Solicitați o compensație fără riscuri de la
producătorii de camioane

Taxele germane Toll-Collect
Dacă ați plătit taxe Toll-Collect în Germania în perioada 2018-2020

Sunteți calificat să solicitați o
rambursare!
În acest moment există o șansă mai mare de a obține o
rambursare pentru taxele plătite între 2018 și 2020, dar
vom face tot posibilul să câștigăm cazul fiecărei taxe
plătite între 2005 și 2017.

Solicitați o compensație fără riscuri de la compania
germană Toll-Collect

Fără câștig, fără taxă!
Dacă nu vi se plătește nicio compensație, nu există
absolut niciun cost pentru dumneavoastră.
Oferim plata în avans acum sau o parte din
rambursări în viitor.
Tot ce trebuie să faceți este să semnați contractul
nostru și să furnizați documentele necesare.
Consilierii noștri experți sunt întotdeauna disponibili
pentru a vă ghida pe parcursul procesului și pentru a
răspunde la orice întrebări pe care le aveți.
Condițiile variază în funcție de țară. Solicitați sfatul experților noștri fără costuri sau obligații.

Call our Hotline in English: +44 (20) 3695 6336
(Mon-Fri: 08:00 - 16:00)

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