INFORMACIÓ – “Càrtel de vehicles”
A través d'aquest comunicat volem informar de la situació en la qual es troba la
reclamació pel càrtel de vehicles de motor. En primer lloc, s'ha de portar a col·lació
que s'han enviat els burofax i, els correus electrònics necessaris a cada una de les
diferents marques exigint una compensació econòmica per les activitats irregulars
que aquestes van cometre, tal com es va dictar a la sentència de la CNMC de l'any
2015.
Moltes d'aquestes marques han contestat a les nostres reclamacions rebutjantles, fet que és habitual en aquest tipus de procediment i que ens habilita per a
iniciar el procés judicial.
Arribats a aquest punt, seguim esperant contestació d'algunes marques que
encara no ho han fet, a la vegada que els pèrits segueixen treballant en l'estudi de
la documentació i la confecció dels informes pericials que ens puguin donar una
aproximació més exacte de la quantitat que es podrà reclamar en funció del
vehicle, l'any de compra i les característiques d'aquest.
Som conscients que aquest és un procés que serà llarg i en el qual moltes vegades
hi haurà la sensació que no avança, però tot i que no es vegi, nosaltres seguim
fent feina. Per poder consultar la informació de com va el procés, hem creat un
apartat a la pàgina web de la FEPOL on trobaràs tota la informació de la
reclamació, així com actualitzacions setmanals de l'estat en què es troba la
demanda i notícies relacionades amb el cas.
https://fepol.cat/marques/
Per últim, us convoquem a un vídeo en temps real (streaming) que es farà el
DIJOUS, 14 DE JULIOL DE 2022, a les 12:00 hores on us detallarem els següents
passos que seguirem i principalment el procediment que utilitzarem per a atorgar
poders als advocats encarregats de portar el cas, pas imprescindible per a poder
presentar la demanda.
L'enllaç per a la reunió us el farem arribar els dies previs a la reunió .
Barcelona, 23 de juny de 2022.
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