Vodič za povrnitev denarja
oškodovanim lastnikom
tovornih vozil

Datum nakupa
Če ste kupili novo ali rabljeno tovorno vozilo med
leti 1997 – 2016,

Ste upravičeni do vložitve zahtevka.

Trenutno je največja možnost da dobite povrnitev
odškodnine za kupljena tovorna vozila v obdobju
2004-2016. Vendar se bomo potrudili da so vključeni v
tožbo tovornjaki tudi iz obdobja 1997-2016.

Ste vedeli da je vsak predan zahtevek obravnavan individualno
saj verjamemo, da je tovrsten način učinkovitejši v procesu tožbe?

Kraj nakupa
Če ste kupili tovorno vozilo v državah:

Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Češka Republika, Ciper,
Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija,
Madžarska, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva,
Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska,
Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska,
Švica, Združeno Kraljevstvo,

Ste upravičeni do odškodninskega zahtevka!

Ste vedeli da Vas zastopamo pred nemškim sodiščem, saj ima
sistem nemškega sodstva vidljive prednosti pred vsem ostalimi?

Kraj nakupa
Dodatno, če ste locirani v
Albaniji, Andori, Belo Rusiji, Bosni in Hercegovini,
Makedoniji, Moldavi, Monaku, Črni Gori, Rusiji, San Marinu,
Srbiji, Turčiji ali Ukrajini,

Vendar ste kupili tovorno vozilo od prodajalca v EU,

Ste upravičeni do odškodninskega zahtevka!

Ste vedeli da lahko pojasnimo zakonitosti procesa v več jezikih,
in ne kompliciramo z dolgimi in kompleksnimi pogodbami
ter pravnim žargonom?

Znamke in modeli vključeni v
kartelno obdobje
Če ste kupili novo ali rabljeno tovorno vozilo,vseh naštetih
modelov, nosilnosti več kot 6 ton, minimalne vrednosti 35.000€.
DAF

Vlačilec: CF, XF, AE
Tovornjak: LF

IVECO

Vlačilec: Eurostar, Stralis
Tovornjak: Eurocargo, Eurotrakker, Eurotech, Trakker

MAN

Vlačilec: TGA, TGX
Tovornjak: CLA, TGL, TGM, TGS, L2000, M2000, F2000

DAIMLER (MERCEDES)

Vlačilec: Actros
Tovornjak: Atego, Axor, Econic

RENAULT

Vlačilec: Magnum, Premium, T serije
Tovornjak: C, Kerax, Midlum, Midliner, Premium Lander, Puncher

SCANIA

Vlačilec: R
Tovornjak: P, G

VOLVO

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

*Seznam ni popolen, zato nas v primeru kakršne koli negotovosti kontaktirajte. (najmanjša skupna teža je 6 ton).

Ste upravičeni do odškodninskega zahtevka!
Ste vedeli da lahko z nami vložite zahtevek tudi če ste lastnik
samo enega tovornega vozila?

Potrebni dokumenti za
vložitev zahtevka

Dokazilo o nakupu tovornega vozila
(račun, pogodba o lizingu).

(Sprejmemo skenirane kopije.)

Vse kar morate narediti je podpisati
pogodbo in priskrbeti kopije računov.

Ste vedeli da ob predaji dokumentacije ne rabite biti vključeni
v nadaljni razvoj, seveda, če to Vi sami želite?

Neuspešnost tožbe, brez stroškov.
Če tudi ne dobite odškodnine, nimate
nobenih stroškov.
Povrnitev denarja za tovorna vozila kupljena
v kartel obdobju.

Vse kar morate narediti je potpisati pogodbo
in priskrbeti kopije računov.
Ste pod stresom in ne veste kako se odločiti?
Naš odvetniški tim Vam prepušča čas da se v miru odločite.

Vložite odškodninski zahtevek
in si povrnite preplačeni denar!

Vložite odškodninski zahtevek še danes

Pogoji varirirajo glede na državo, kraj pristojnosti ali odvetniško združenje.
Naša odvetniška pisarna, s sedežem v Munchenu, Nemčija, Vam ponuja zastopništvo.

Pokličite klicni center v Sloveniji: +386 (31) 269 356
(Pon-Pet: 08:00 – 16:00)
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