
                                             
 
Информация за пострадалите от европейския картел на 
товарни автомобили 
 

Водещата холандска правна фирма BarentsKrans започва съдебна 
процедура от името на пострадали от европейския картел на товарни 
автомобили и предлага услугите си на автомобилните превозвачи, претърпели 
загуби като резултат от картела, да участват в делото. Делото се води в 
Холандия и е отворено за пострадали от картела на товарни автомобили от 
цялото Европейско икономическо пространство (ЕИП). 

Ако сте закупили или взели на лизинг средно тежки товарни автомобили (6-
16 тона) или тежки автомобили (16 или повече тона) от някой от съответните 
европейски производители (Volvo/Renault, Scania, DAF, Daimler, Iveco и MAN) 
между 1997 и 2011 г., вие имате право да поискате обезщетение за 
претърпените от вас загуби плюс лихви. 

BarentsKrans е широко призната като една от водещите европейски правни 
компании в областта на обезщетенията от картели и работи също за 
пострадалите от картела на въздушно карго в най-голямото дело за 
обезщетение, завеждано където и да е в Европа. Делото срещу картела на 
товарни автомобили се съфинансира от Claims Funding Europe и Grant & 
Eisenhofer. Claims Funding Europe е собственост на правната фирма Maurice 
Blackburn, която има над 1200 души персонал и е най-успешната компания при 
предявяването на колективни искове в Австралия. Grant & Eisenhofer е една от 
най-големите и успешни фирми при предявяването на колективни искове в 
САЩ.  

Изключителната мощ на юридическия екип допълнително е подсилена от 
качеството на привлечените експерти. BarentsKrans е ангажирала нобеловия 
лауреат икономиста проф. Daniel McFadden от the Brattle Group да представи 
доказателства по делото в Холандия. Проф. McFadden спечели нобеловата 
награда за икономика през 2000 г. и е признат като водещ световен експерт в 
изчисляването на обезщетения от картели. 

В допълнение към горното Холандия предлага много предимства на 
превозвачите, които искат да бъдат компенсирани за загуби, претърпени от 
европейския картел на товарни автомобили:  

 Съдилищата в Холандия се използват интензивно за водене на 
паневропейски съдебни процеси 

 Холандия е най-бързата юрисдикция  
 Холандия е най-ефективната юрисдикция по отношение на разходите 
 Покрива пострадали от цялото ЕИП и ще включи всички 6 производители 

на товарни автомобили 
 Предлага анонимност и без риск от разходи за участниците  
 
Участието в иска на BarentsKrans claim и холандския процес включва 

подписване на просто възлагателно споразумение, условията по което са ясни 
и прозрачни. За да откриете повече за това как можете да участвате в иска на 
BarentsKrans, моля посетете www.claimsfundingeurope.eu. 


