Kravas automašīnu īpašnieku
ceļvedis veiksmīgai karteļa
kompensācijas pieteikšanai

Pirkuma datums
Ja esat iegādājies vai iznomājis jaunu vai lietotu kravas
automašīnu laika posmā no 1997. līdz 2016. gadam,

Jums ir tiesības pieprasīt
kompensāciju!

Pašlaik iespēja saņemt kompensāciju ir lielāka, ja Jūs
iegādājāties kravas automašīnu laika posmā no 2004.
līdz 2016. gadam, bet mēs darīsim visu iespējamo, lai
uzvarētu katras kravas automašīnas lietu, kas iegādāta
laika posmā no 1997. līdz 2016. gadam.

Vai Jūs zinājāt, ka mēs katru lietu izskatām individuāli, jo mēs
stingri uzskatām, ka kolektīvās prasības ir augsta riska pieeja?

Pirkuma vieta
Ja esat iegādājies vai iznomājis kravas automašīnu
kādā no šīm valstīm:
Austrija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Čehija, Kipra,
Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija,
Ungārija, Islande, Īrija, Itālija, Latvija, Lihtenšteina,
Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija,
Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija,
Šveice, Apvienotā Karaliste,

Jums ir tiesības pieprasīt kompensāciju!

Vai Jūs zinājāt, ka mēs pārstāvam Jūs Vācijas tiesās,
jo Vācijas tiesvedības sistēmai ir skaidras priekšrocības?

Pirkuma vieta

Turklāt, ja Jūs atrodaties
Albānijā, Andorā, Baltkrievijā, Bosnijā un Hercegovinā,
Maķedonijā, Moldovā, Monako, Melnkalnē, Krievijā,
Sanmarīno, Serbijā, Turcijā, Ukrainā,

bet kravas automašīnas esat iegādājies no pārdevēja ES,

Jums ir tiesības pieprasīt kompensāciju!

Vai Jūs zinājāt, ka mēs skaidrojam tiesisko procesu vienkāršā
valodā, garu un sarežģītu līgumu vietā, kas pilni ar juridisko žargonu?

Skarto transportlīdzekļu
markas un modeļi
Ja esat iegādājies kādu no šiem transportlīdzekļu modeļiem, kura kopējais
svars pārsniedz 6 tonnas, ar minimālo vērtību EUR 35 000 (gan jauns, gan
pirkšanas laikā lietots transportlīdzeklis):
DAF

Modeļi: CF, XF, AE
Rigid: LF

IVECO

Modeļi: Eurostar, Stralis
Rigid: Eurocargo, Eurotrakker, Eurotech, Trakker

MAN

Modeļi: TGA, TGX
Rigid: CLA, TGL, TGM, TGS, L2000, M2000, F2000

DAIMLER (MERCEDES)

Modeļi: Actros
Rigid: Atego, Axor, Econic

RENAULT

Modeļi: Magnum, Premium, T series
Rigid: C, Kerax, Midlum, Midliner, Premium Lander, Puncher

SCANIA

Modeļi: R
Rigid: P, G

VOLVO

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

*Saraksts ir nepilnīgs, tāpēc neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums. (niepieciešamā minimālā pilnā masa ir
6-tonas).

Jums ir tiesības pieprasīt kompensāciju!
Vai Jūs zinājāt, ka ar mums Jūs varat pieprasīt kompensāciju
pat par tikai vienu kravas automašīnu?

Nepieciešamie dokumenti
kompensācijas prasības
pieteikšanai

Pirkuma apliecinājums
(rēķins vai nomas līgums)

(Tie tiks pieņemti kā skenētas kopijas.)

Tas ir viss, kas Jums nepieciešams, lai sāktu
bezriska kompensācijas pieprasījumu!

Vai Jūs zinājāt, ka ar mums Jums nekas nav jādara, tiklīdz esat
iesniedzis nepieciešamos dokumentus?

Nav uzvaras, nav maksas!
Ja Jums netiek izmaksāta kompensācija,
Jums nav absolūti nekādu izmaksu.
Kompensācija par nopirktajām kravas
automašīnām kravas transportlīdzekļu
ražotāju karteļa laikā.

Viss, kas Jums jādara, ir jāparaksta ar mums
līgums un jānodrošina nepieciešamā
dokumentācija.
Vai Jūs pastāvīgi izjūtat spiedienu pieņemt lēmumus?
Mēs dodam Jums laiku izlemt!

Pieprasiet savu bezriska
kompensāciju un saņemiet
atpakaļ naudu!

Sāciet savu bezriska kompensāciju tūlīt!

Nosacījumi atšķiras dažādās valstīs, jurisdikcijas vietās un pat starp partneriem, ar kuriem Jūs
nolemjat sadarboties.
Šis ir piedāvājums, ko Jums var piedāvāt mūsu Juridiskais birojs, kas atrodas Minhenē, Vācijā.
Zvaniet uz mūsu konsultāciju tālruni: +371 63 898 862
(No pirmdienas līdz piektdienai: no 08:00 līdz 16:00)
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