Spoštovani,
podjetje Financialright GmbH je 28. marca 2018 na regionalnem sodišču v nemškem Braunschweigu vložilo tožbo
proti koncernu Volkswagen AG (VW), s katero uveljavlja odškodninske zahtevke 6024 slovenskih lastnikov vozil.
Volkswagen v odgovorih na tožbo iz decembra 2018 in februarja 2019 izpodbija pravno podlago tožbenega zahtevka
iz različnih razlogov.
Sodišče meni, da je smiselno enega od zahtevkov ločiti od celotne tožbe in ga obravnavati kot neke vrste »vzorčni
primer«, saj bi na ta način lažje obravnavalo vsa pomembna pravna vprašanja. Čeprav VW predlogu nasprotuje, smo
optimistični, da bo sodišče to možnost uporabilo, saj je nedavno enako storilo v postopku s švicarskimi potrošniki,
kjer se obravnavajo podobna pravna vprašanja.
Obenem je sodišče podjetje Financialright kot tožnika obvestilo, da zaradi vložitve več tisoč drugih tožbenih zahtevkov
v aferi »Dieselgate« trenutno ni sposobno prednostno obravnavati našega primera. Zaradi tega sodišče prosi
udeležence za potrpežljivost. Ocenjujejo, da bo z obravnavo zahtevka nadaljevalo po poletju.
Postopki na sodišču torej potekajo, vendar še nimamo konkretnih informacij, saj postopki še niso zaključeni. Ko bo
prišlo do pomembnih odločitev, sprememb ali korakov v tožbi slovenskih potrošnikov proti koncernu Volkswagen,
katere del ste, vas bomo o tem obvestili po elektronski pošti.

NEKAJ POGOSTIH VPRAŠANJ IN ODGOVOROV:
Vozilo, ki je vključeno v tožbo, smo oz. nameravamo prodati. Kaj moram storiti ali upoštevati?
Če vozilo prodate oz. ste ga že prodali, nas morate o tem nemudoma obvestiti na e-naslov prevwara@zps.si ter
priložiti dokumentacijo (npr. skenirano prodajno pogodbo), s katero dokazujete vrednost, po kateri ste vozilo
prodali, in iz katere sta razvidna tudi stanje prevoženih kilometrov ob prodaji ter datum prodaje. Temu ustrezno
bomo prilagoditi vaš tožbeni zahtevek, ki se bo zmanjšal za vrednost, po kateri ste vozilo prodali.
V tožbo vključeno vozilo je bilo ukradeno ali pa je bilo zaradi nezgode ocenjeno na »totalko«. Kaj moram
storiti?
O tem nas obvestite na e-naslov prevwara@zps.si. Če je bilo vozilo ukradeno, priložite dokazilo (npr. policijski
zapisnik). Če je bilo vozilo po nezgodi ocenjeno kot »totalka«, priložite policijski zapisnik – če ste od zavarovalnice
prejeli kakršno koli povračilo, priložite tudi ta dokument (o izplačani odškodnini).
Podpisnik dokumentacije o odstopu terjatev (oseba, navedena v tožbenem zahtevku) je umrla. Kako
naprej?
O tem nas obvestite na e-naslov prevwara@zps.si in priložite dokumentacijo – skeniran sklep o dedovanju.
S spoštovanjem,
myRight
Financialright GmbH,
Friedrichstraße 191, 10117
Berlin, Nemčija
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