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OTO DLACZEGO WARTO NAM POWIERZYĆ SWOJĄ SPRAWĘ: 

 

 Dzięki temu, że na co dzień współpracujemy z wieloma kancelariami prawnymi przyjmując 

Państwa sprawę do obsługi jesteśmy w stanie zagwarantować jej wolną od kosztów analizę, a także 

zapewnić udział profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego) w postępowaniu 

sądowym. Oferowana przez Nas usługa oraz koszty Państwa reprezentacji w sądzie są wolne od 

opłat, co gwarantujemy na piśmie. Kancelaria prawna oraz serwis www.skutecznysprzeciw.pl osiąga 

zarobek w postaci kosztów zastępstwa procesowego, które są ściągane od strony przeciwnej (firmy 

windykacyjnej, banku, itp.) tylko w wypadku wygrania przez Nas sprawy. Powyższe wskazuje 

jednoznacznie, że wszyscy mamy wspólny cel - uniknięcie zapłaty wadliwego długu! 

 Nie jesteśmy anonimowi, ani wirtualni – mamy siedzibę w biurowcu w centrum Wrocławia, 

w której możesz nas odwiedzić i przedstawić swoją sprawę (patrz zakładka: KONTAKT) 

• Zespół skutecznysprzeciw.pl posiada duże doświadczenie w sprawach prowadzonych w 

elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), zdobywane zarówno w kancelariach prawnych, 

jak i firmach windykacyjnych oraz bankach - dzięki Naszej wiedzy w tym zakresie jesteśmy w stanie 

jeszcze skuteczniej bronić Twoich praw! 

•  Po przyjęciu Twojej sprawy do obsługi specjalnie dla Ciebie zostanie stworzone osobiste 

konto użytkownika w serwisie www.skutecznysprzeciw.pl. Dzięki temu będziesz miał możliwość 

monitorowania stanu swojej sprawy oraz skontaktowania się z Naszym serwisem 24 h na dobę 7 dni 

w tygodniu! 

•  Wymagamy od Ciebie podania jedynie niezbędnych danych, które umożliwią Nam dokonanie 

rzetelnej analizy Twojej sprawy. W żadnym wypadku nie przetwarzamy ich dla celów 

marketingowych, reklamowych, statystycznych i żadnych innych. W każdej chwili możesz żądać 

usunięcia swojego konta oraz wszelkich danych, które Cię dotyczą z serwisu 

www.skutecznysprzeciw.pl. 

• Nie musisz obawiać się o bezpieczeństwo danych przesyłanych do serwisu 

www.skutecznysprzeciw.pl, bowiem wszystkie są chronione szyfrowanym połączeniem. 

•  Jesteśmy profesjonalistami w tym co robimy - zajrzyj na nasz BLOG i zapoznaj się z naszymi 

opiniami w zakresie elektronicznego postępowania upominawczego (EPU). 
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• Nasza usługa nie polega jedynie na przygotowaniu pisma za opłatą, a następnie przekazaniu 

go do Twojego własnego użytku - proponujemy Ci kompleksową pomoc poprzez wolne od opłat 

zbadanie Twojej sprawy, a następnie wolne od kosztów prowadzenie sprawy przez adwokata lub 

radcę prawnego przed wszystkimi sądami w Polsce. 

 

 • Nie ufaj radom pozyskanym z wątpliwych źródeł w Internecie albo udzielonym przez 

znajomych. Każda sprawa jest indywidualna, dlatego skontaktuj się z wykwalifikowanymi 

prawnikami z serwisu www.skutecznysprzeciw.pl - za darmo zbadamy Twoją sprawę!  

 

SERWIS WWW.SKUTECZNYSPRZECIW.PL ZOSTAŁ STWORZONY, ABY BRONIĆ 

TWOICH PRAW W ELEKTRONICZNYM POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM! 

 

ZAUFAJ NAM – WYGRAJ Z FIRMĄ WINDYKACYJNĄ! 

 

 


