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Despăgubirea părților vătămate de
cartelul camioanelor în Austria

Circumstanțe
-

Între anii 1997 – 2011, firmele DAF, Daimler, Iveco, MAN, 		
Renault, Scania și Volvo au format un cartel al camioanelor, 		
despăgubindu-și astfel clienții printr-o înțelegere de stabilire a 		
prețului.

-

Oricine a cumpărat în acest timp un camion din cartelul 		
respectiv în UE, a fost afectat de respectiva situație.

-

Faptele au fost dovedite între timp de un organ de sancționare UE.

-

În cazul înțelegerilor similare în cadrul cartelului, au fost aplicate 		
despăgubiri de circa 20% din prețul de cumpărare.

-

Potrivit prevederilor legale, părțile vătămate pot solicita 		
returnarea sumelor respective cu dobânzi de 5% peste dobânda
de bază p.a.

Cine sunt cei vizați?
Această posibilitate prezintă interes pentru societățile de transport, de
expediții și industriale care …
...

În perioada cartelului, respectiv 1997 -2011 au achiziționat
camioane de la cei 7 producători menționați. Indiferent dacă 		
vehiculele în cauză au fost achiziționate direct din cartel sau prin
terți, ex: reprezentanți comerciali.

...

Pot documenta achiziția resp. leasingul (prin factură, alte 		
documente) camionului.

...

Dețin încă informații despre tipul și structura camionului.

Cât costa? Ce pot face?
Vă stau la dispoziție trei variante:
FINANȚAREA INDIVIDUALĂ
Partea vătămată suportă costurile evaluatorului, avocatului și costurile
de judecată (care nu sunt de neglijat) și poartă astfel întregul risc pentru
procedura costisitoare.
FINANȚAREA PROCESULUI
Partea vătămată se adresează celor de la CREDITALE: pentru această
variantă nu există nici costuri, nici riscuri, deoarece acestea sunt preluate
100% de finanțatorul procesului. În cazul unei reușite, suma litigiului și
achitată propriu-zis va fi împărțită în funcție de negocierile purtate înainte
de încheierea contractului de finanțare (xx% către reclamant și xx% către
CREDITALE).
CUMPĂRAREA CREANȚELOR
Deseori, implementarea despăgubirilor poate constitui un proces
costisitor. În astfel de cazuri, multe societăți tind să cedeze complet
creanțele și să obțină o intrare directă, rapidă și necomplicată de lichidități.
CREDITALE vă poate oferi servicii de evaluare a despăgubirilor
Dvs. Derularea resp. cumpărarea creanțelor este efectuată de către
CREDITALE.

Derularea
Depunerea unei acțiuni în Germania – ca urmare a experienței Curților
cu dreptul cartelurilor UE și a motivelor procesuale – poate fi realizată
mai repede și mai simplu decât în trecut. Se recomandă o acțiune rapidă,
deoarece multe dintre cererile de despăgubire sunt amenințate deja de
prescripții.
CREDITALE împreună cu partenerii săi va găsi pentru Dvs. o soluție
individuală, o finanțare a procesului sau o vânzare a creanțelor către
CREDITALE. Vă vom sprijini în calcularea daunelor, ne vom ocupa de
problematica prescripției și vom aplica cererile clientului.

De ce CREDITALE?
Acțiunile legislației anti-monopol presupun costuri
ridicate, timp și un partener cu experiență.
Prin serviciile pe care le oferă, CREDITALE
preia riscul procesului și crește semnificativ șansele
de reușită prin partenerii foarte calificați cu care
lucrează.
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