Lastebileierens guide
til en vellykket kartellrefusjon
&
Tysk veiavgift prosedyre

Kjøpsdato
Hvis du kjøpte eller leide din nye eller brukte lastebil
mellom 1997 og 2016,

Har du rett på kompensasjon!

Akkurat nå er det større sjanse for å få refusjon hvis du
kjøpte lastebilen din mellom 2004 og 2016, men det gjør
vi gjør vårt beste for å vinne saker for hver lastebil som
er kjøpt mellom 1997 og 2016.

Krev din risikofrie kompensasjon fra
lastebilprodusentene

Berørte merker og modeller
Hvis du kjøpte en av følgende modeller, over 6 tonn totalvekt med en
minimumsverdi på EUR 35.000:
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

*Listen er ikke omfattende, så i tilfelle det er noe som er usikkert, vennligst kontakt oss.

Du har rett til å kreve refusjon!
Claim your risk-free compensation
from the truck manufacturers

Tysk Toll-Collect
Hvis du har betalt Toll-Collect-kostnader i Tyskland
mellom 2018-2020

Da er du er kvalifisert til å kreve
refusjon!
Akkurat nå er det større sjanse for å få refusjon hvis du
betalte bompenger mellom 2018 og 2020, men vi vil
gjør vårt beste for å vinne saken om bompenge avgift
som ble betalt mellom 2005 og 2017.

Krev din risikofri kompensasjon fra
det tyske Toll-Collect

Ingen gevinst, ingen avgift!
Hvis det ikke betales noen kompensasjon til deg, er
det absolutt ingen kostnader for deg.
Vi tilbyr utbetaling på forhånd nå, eller en andel fra
refusjonen i fremtiden.

Alt du trenger å gjøre er å signere kontrakten vår og
levere dokumentasjonen som trengs.
Våre ekspertrådgivere er alltid tilgjengelige for å
veilede deg gjennom prosessen og svare på de
spørsmål du måtte ha.
Conditions vary by country. Ask for our experts' advice with no cost or obligations.

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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