KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
PROCESU DOCHODZENIA
ZWROTU NIENALEŻNIE
POBRANYCH OPŁAT
DROGOWYCH W NIEMCZECH
(MAUT)

I.

O KANCELARII
Działalność naszej kancelarii obejmuje kompleksową obsługę prawną dla ﬁrm z branży TSL
we wszystkich aspektach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym prawo
pracy, prawo kontraktowe, postępowania sądowe, postępowania administracyjne,
postępowania reklamacyjne związane z przewozami, likwidacja szkód w transporcie, pomoc
za granicą, windykacja należności itd.).
Taką samą obsługę prawną, jaką świadczymy w Polsce (kompleksową), prowadzimy także dla
naszych klientów w Niemczech. Dlatego też, oferujemy nasze wsparcie w procesie
dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych opłat drogowych (Maut). Odnieśliśmy już w tej
sprawie pierwsze sukcesy.
Obsługę prawną prowadzimy w języku polskim, rosyjskim, niemieckim i angielskim.

II.

ZAKRES USŁUG W PROCESIE DOCHODZENIA ZWROTU NIENALEŻNIE POBRANYCH
OPŁAT DROGOWYCH W NIEMCZECH (MAUT)
Naszym celem jest ochrona Państwa interesów, a gdy będzie to możliwe, uzyskanie zwrotu
części uiszczonych przez Państwa opłat drogowych. Dlatego:
1) złożymy wniosek o zawieszenie okresu przedawnienia roszczeń - roszczenia o zwrot
nienależnie pobranych opłat przedawniają się po 3 latach. Ponieważ nie wiadomo kiedy
będzie możliwe wszczęcie postępowania o zwrot opłat, wnioskiem tym zabezpieczamy
możliwość domagania się zwrotu części opłat uiszczonych w latach 2018-2020.
2) będziemy Państwa reprezentować w postępowaniu o zwrot części opłat drogowych:
■uiszczonych do października 2020 roku - działania będziemy mogli podjąć po
zakończeniu dwóch modelowych postępowań sądowych, prowadzonych przez Sąd
Administracyjny w Kolonii,
■uiszczonych od października 2020 roku - wnioski o zwrot będziemy mogli przygotować
już we wrześniu 2021 roku.

II.

ZASADY WSPÓŁPRACY
Oferujemy uczciwe i transparentne warunki współpracy. Przed przyjęciem zlecenia będziemy
Państwa prosić o:
1) podpisanie umowy
2) podpisanie pełnomocnictwa
3) zapłatę wynagrodzenia
- zgodnie z warunkami umowy kancelarii przysługuje wynagrodzenie w wysokości 120 EUR,
płatne po zawarciu umowy oraz 10% odzyskanej dla Państwa kwoty. Wynagrodzenie
określone procentowo będzie przysługiwać nam od momentu, w który ﬁzycznie otrzymają
Państwo zwrot środków. Jeżeli na jakimś etapie współpracy prowadzenie dalszego
postępowania nie będzie dla Państwa opłacane, będą Państwo mogli rozwiązać umowę.
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