СЪОБЩЕНИЕ
ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ПРЕВОЗВАЧИ
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Уведомяваме ви, че във връзка с влезли в сила решения на Европейската
комисия (ЕК) дружеството „АЕБТРИ Сервиз и учебен център“ ЕООД е установило
контакт с юридически компании с богат опит във водене на дела за нарушения на
антимонополното законодателство на Европейския съюз, които са готови да
помогнат на българските превозвачи чрез включване в колективни искове за
възстановяване на надплатени от тях суми по следните два случая:
1. През 2014 г. ЕК обяви, че шест производители на товарни автомобили (Scania,
MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco и DAF) се разследват за участие в картел. През
2016 г. ЕК прие решение да наложи рекордни глоби за участието на производители в
картел в нарушение на антимонополните правила на ЕС. Картелът покрива цялото
Европейско икономическо пространство (ЕИП), действал е между 1997 г. и 2011 г. и
се е състоял от:
− определяне на ценови листи на заводите за средни и тежки товарни
автомобили и
− тайна уговорка по отношение на цената и темповете на въвеждане на
технологиите, свързани с ЕВРО стандартите.
Автомобилните превозвачи на товари от ЕИП по закон имат право да получат
обезщетение от производителите на товарни автомобили за загубите, които са
претърпели като резултат от незаконния картел между 1997 г. и 2011 г., както и за
лихвите, които са се натрупали върху техните загуби.
2. В резултат на наложени глоби от Европейската комисия за определяне на
договорени цени от фирмите Eberspächer и Webasto превозвачите, закупили
работещи с гориво отоплители за паркирани автомобили и работещи с гориво
допълнителни отоплители за леки и товарни автомобили от страните от ЕИП в
периода септември 2001 г. - септември 2011 г. имат право да заведат иск за
компенсация за надплатените от тях суми.
Работещите с гориво отоплители за паркирани автомобили затоплят паркирани
леки и товари автомобили или предварително подгряват техните двигатели.
Работещите с гориво допълнителни отоплители подпомагат отоплителните системи
на леките и товарни автомобили с модерни двигатели, които не произвеждат
достатъчно топлина за поддържане на необходимата температура в автомобилите.
Eberspächer и Webasto са единствените доставчици на такова оборудване в ЕИП.
Засегнатият пазар включва производителя на оригинално оборудване (“OEM”),
включено като стандартно оборудване от производителите на автомобили,
допълнително инсталираното оборудване при закупуването им в страните от ЕИП по
желание на клиента, както и закупените впоследствие такива отоплители от
доставчици в Германия и Австрия.
Според предоставената ни информация превозвачите не трябва да заплащат
нищо предварително. Адвокатските такси и разходите на правните компании ще
бъдат заплатени едва СЛЕД като получат полагащите им се суми.
Заинтересуваните могат да се обадят на тел. 02 958 1021 или да напишат
запитвания на Е-мейл адреси serviceoffice@aebtri.com или tcaebtri@ttm.bg . Имайте
предвид, че за целите на завеждането на исковете от превозвачите ще се очаква да
се предоставят документи и данни в подкрепа на твърденията за претърпени вреди.

