Zarób do £1000 za polecenie !!!
Prawne
Znajomy miał wypadek? NIE ZWLEKAJ, ZADZWOŃ DO NAS i POMÓŻ MU znajdując najlepszych prawników w UK! Zagwarantujemy dla
niego najwyższe ODSZKODOWANIE a TY OTRZYMASZ OD £250 DO £1000!!! ☎︎ 07885430880
KMS Claims współpracuje z najlepszymi prawnikami w UK. Proszę zauważyć, że Kancelarie Prawne specjalizują się zazwyczaj tylko w
jednej dziedzinie wypadkowej - my, mając dostęp do kilkuset kancelarii, zawsze powierzymy państwa sprawę prawnikowi z
najlepszym doświadczeniem w danej kategorii gwarantując NAJWYŻSZE ODSZKODOWANIE!
Jeżeli padłeś ofiarą wypadku, niezależnie od doznanych urazów, skontaktuj się z nami. Uzyskamy dla Ciebie najwyższe
ODSZKODOWANIE na zasadzie no win no fee.
****** ☎︎ 07885430880 ******
****** ☎︎ 01582206133 ******
CHCESZ POMÓC OSOBIE KTÓRA UCIERPIAŁA W WYPADKU I JEDNOCZEŚNIE ZAROBIĆ?
!!! Zapraszamy do współpracy !!!
NIE MUSISZ BYĆ FIRMĄ
~ Otrzymasz £££ za polecenie znajomego, który uległ wypadkowi ~~ OFERUJEMY: nawet do £1000 za polecenie, nieograniczone
zarobki i elastyczne godziny pracy ~
Przyjmujemy zgłoszenia od osób mających kontakt z poszkodowanymi na terenie Anglii lub Szkocji:
▷ wypadki drogowe (kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta)
▷ wypadki w pracy
▷ wypadki w miejscu publicznym
▷ pobicia i napaści
▷ błędy lekarskie
Po podpisaniu umowy z osobą poszkodowaną OTRZYMASZ OD £250 DO £1000!!! Przyjmujemy zgłoszenia z całej Anglii i Szkocji.
Zapewnimy Tobie i wszystkim poszkodowanym opiekę najlepszych prawników i zagwarantujemy uproszczone procedury prawne w
j.polskim.
Dlaczego my?
◉ Wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa cywilnego i odszkodowań powypadkowych pozwala nam powierzyć sprawę prawnikom
specjalizującym się w uzyskiwaniu NAJWYŻSZYCH ODSZKODOWAŃ w danej dziedzinie.
◉ Zapewniamy profesjonalną i przyjazną obsługę w j.polskim i angielskim.
◉ Zgłaszając się do nas wpółpracujesz wyłącznie z profesjonalnymi prawnikami.
◉ Nie pobieramy prowizji - wszystkie koszty pokrywają firmy ubezpieczeniowe.
◉ Zapewniamy Darmową Pomoc Prawną i samochód zastępczy!
Zadzwoń do nas lub wyślij SMS o treści ‘WYPADEK’ a my do Ciebie oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania. Porada nic nie
kosztuje:
****** ☎︎ 07885430880 ******
****** ☎︎ 01582206133 ******
Znajomy miał wypadek? NIE ZWLEKAJ, ZADZWOŃ DO NAS i POMÓŻ MU znajdując najlepszych prawników w UK!
Katarzyna,
KMS Claims
NIE ZWLEKAJ, £££ CZEKAJA NA TWÓJ TELEFON ☎︎ 07885430880

Adres
https://naszlondyn.co.uk/zarob-do-1000-za-polecenie-,f76

Kontakt
Mail: odszkodowania_centrum@yahoo.co.uk
www:
Telefon 01582206133
Telefon komórkowy 07885430880

Lokalizacja
, UK

Otwarte
Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:
Sobota:
Niedziela:
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