Zadeva: Obvestilo o dogajanju v zadevi PreVWara

Spoštovani,
kot veste, je tožba, kateri ste se pridružili tudi vi, pravno sredstvo za uveljavljanje vaših pravic v aferi VW, ki vam kot
potrošnikom zagotavlja dve prednosti: tožba za vas ne pomeni stroškovnega tveganja, v primeru uspeha pa prejmete
odškodnino.
Naša tožba je družbi Volkswagen trn v peti, zato bodo v svojo obrambo uporabili vsa možna sredstva. VW zdaj ugovarja
veljavnosti Pogodb o odstopu vaših terjatev, s katerimi ste svoje terjatve prenesli na nas, in sicer z namenom uveljavitve
zastaranja terjatev. Trdno smo prepričani, da VW s tem ugovorom ne bo uspelo. Z nami se strinjajo tudi znani pravni
strokovnjaki. Med drugim smo prejeli strokovno mnenje nekdanjega predsednika Zveznega sodišča, prof. dr. Klausa Tolksdorfa,
ki v celoti podpira naše stališče. Profesor Tolksdorf je rezultate svoje analize nedavno objavil v ugledni reviji (ZIP 2019, 1401).
Sodišča še niso odločila o utemeljenosti ugovorov VW. Ker pa glede morebitnega zastaranja terjatev ne želimo ničesar prepustiti
naključju, smo se pri družbi myRight odločili, da vas oz. vašo terjatev prijavimo tudi v register t. i. Vzorčnih ugotovitvenih tožb
(Musterfeststellungsklagenregister), ki ga vodi nemško sodišče. To je izključno previdnostni ukrep, ki preprečuje možnost
zastaranja. Vzorčna ugotovitvena tožba je v Nemčiji nov pristop, ki je bil uveden z namenom hitrejšega in lažjega sodnega
uveljavljanja zahtevkov oškodovanih potrošnikov proti podjetjem. Vse podatke o registraciji in registru vodi Zvezni urad za
pravosodje na:
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/Klageregister/Klagen/201802/KlagRE_2_2018_node.html
(besedilo je objavljeno le v nemškem jeziku). Čeprav ne živite v Nemčiji, smo prepričani, da se tudi vi lahko vpišete v register
Vzorčnih ugotovitvenih tožb. Postopek vpisa smo za vas izvedli mi.
V naslednjih tednih boste na vaš poštni naslov prejeli dopis Zveznega urada za pravosodje,
ki bo s tem potrdilo vaš vpis v register.
Vse, kar morate storiti vi, je, da dopis shranite na varnem mestu.
Torej: ostajate del naše tožbe. Vpis v register Vzorčnih ugotovitvenih tožb je le varnostni ukrep za sicer malo verjeten primer,
da bi sodišča v sporu glede veljavnosti vaših Pogodb o odstopu vaših terjatev odločila v korist VW. Še naprej se borimo za vas.
Prepričani smo, da nam bo uspelo: vse več višjih regijskih sodišč odloča proti VW. Na nemškem Zveznem sodišču imamo tudi že
vložen primer, poleg tega so sodišča napovedala, da bodo vsebinska vprašanja predložila Evropskemu sodišču. Smo na dobri
poti.
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