Informacinis gidas vilkikų
savininkams sėkmingai
kartelinio susitarimo žalos
kompensavimo procedūrai

Įsigijimo data
Jei Jūs nusipirkote ar įsigijote pagal lizingo sutartį
naują arba naudotą vilkiką nuo 1997 m. iki 2016 m.,

Jūs turite teisę reikalauti
kompensacijos!

Dabar yra didžiausia galimybė atgauti kompensaciją, jei
Jūs įsigijote vilkiką tarp 2004 m. ir 2016 m, tačiau mes
taip pat padarysime viską, kad laimėtume bylas ir
vilkikų, įsigytų nuo 1997 m. iki 2016 m.

Ar žinojote, kad mes nagrinėjame kiekvieną atvejį individualiai todėl,
kad esame tvirtai įsitikinę, kad kolektyviniai ieškiniai yra labai rizikingi?

Įsigijimo vieta
Jei Jūs nupirkote ar įsigijote išsimokėtinai vilkiką
šiose šalyse:
Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Čekija, Kipras, Danija,
Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija,
Islandija, Airija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas, Lietuva,
Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija,
Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija,
Šveicarija, Jungtinė Karalystė,

Jūs turite teisę reikalauti kompensacijos!

Ar žinojote, kad mes atstovaujame Vokietijos teismuose, todėl kad
Vokietijos teisinė sistema turi akivaizdžių pranašumų?

Įsigijimo vieta

Be to, jei Jūs esate:
Albanijoje, Andoroje, Bosnijoje - Hercogovinoje,
Makedonijoje, Moldavijoje, Monake, Montenegro, Rusijoje,
San Marine, Serbijoje, Turkijoje, Ukrainoje arba
Baltarusijoje,

bet įsigijote vilkikus iš pardavėjų, esančių Europos Sąjungoje,

Jūs turite teisę reikalauti kompensacijos!

Ar žinojote, kad mes teisinį procesą paaiškiname paprasta kalba
vietoj ilgų ir sudėtingų sutarčių, pilnų teisinio žargono?

Markės ir modeliai
Jei Jūs įsigijote vieną iš sekančių modelių, kurių bendras svoris ne mažiau
kaip 6 tonos ir minimali vertė 35 000 eur (naujo arba naudoto įsigijimo metu):
DAF

Vilkikas: CF, XF, AE
Sunkvežimis: LF

IVECO

Vilkikas: Eurostar, Stralis
Sunkvežimis: Eurocargo, Eurotrakker, Eurotech, Trakker

MAN

Vilkikas: TGA, TGX
Sunkvežimis: CLA, TGL, TGM, TGS, L2000, M2000, F2000

DAIMLER (MERCEDES)

Vilkikas: Actros
Sunkvežimis: Atego, Axor, Econic

RENAULT

Vilkikas: Magnum, Premium, T series
Sunkvežimis: C, Kerax, Midlum, Midliner, Premium Lander, Puncher

SCANIA

Vilkikas: R
Sunkvežimis: P, G

VOLVO

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

*Šis sąrašas nėra galutinis, todėl kilus neaiškumams, susisiekite su mumis (privaloma ne mažiau kaip 6 tonų
bendro svorio).

Jūs turite teisę reikalauti kompensacijos!
Ar žinojote, kad su mumis Jūs galite reikalauti kompensacijos ir
už vieną įsigytą vilkiką?

Reikalingi dokumentai norint
gauti kompensaciją

Pirkimo įrodymas
(sąskaita arba lizingavimo sutartis)

(Bus priimamos kaip skenuotos kopijos)

Tai yra viskas ko reikia, norint pradėti Jūsų
pinigų grąžinimą be rizikos!

Ar žinojote, kad pateikus reikalingus dokumentus mums, Jums
daryti daugiau nieko nereikia?

Nėra laimėjimo - nėra mokesčio!
Jei Jums neišmokama kompensacija,
Jūs nepatiriate jokių išlaidų.
Pinigų grąžinimas už vilkikus, įsigytus
per kartelinį periodą.

Viskas, ką Jums reikia padaryti - pasirašyti
mūsų sutartį ir pateikti reikiamus
dokumentus.
Ar Jūs nuolat jaučiate spaudimą priimant sprendimus?
Mūsų servisas suteiks Jums laiko apsispręsti!

Užsitikrinkite
kompensaciją be rizikos ir
atgaukite pinigus!

Pradėk pinigų grąžinimą be rizikos jau dabar!

Sąlygos skiriasi priklausomai nuo šalies, jurisdikcijos ir net partnerio, su kuriuo nuspręsite dirbti.
Tai yra tai, ką gali pasiūlyti mūsų advokatų kontora, įsikūrusi Miunchene, Vokietijoje.
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