Droga do wolności od zadłużenia zaczyna się tutaj:
Nasze godziny pracy:

Jesteśmy tu dla Ciebie!
Nasz serwis został wyróżniony Złotą
Odznaką !

Poniedziałek-piątek: 8.00-18.00
Sobota 8.00-12.00
Jak do nas dojechać:
0800 147 80 52*
kontakt@thm-gmbh.de.de
Odwiedź nas w internecie:
www.thm-gmbh.de.de

”po prostu super. nikt nie mógł mi pomóc. firma
zatroszczyła się o wszystko. dziękuję”
”nie było żadnych problemów. o wiele mniej stresu. duża ulga z tą pomocą”
”dobra alternatywa w porównaniu do
państwowych instytucji”

Prosta i szybka pomoc przy
zadłużeniu

Nasze projekty:

DEUTSCHLAND

SCHULDENHILFE
diskret ∙ sofort ∙ für Sie da

*wolny

THM GmbH to usługodawca, który specjalizuje się w pomocy przy spłacie zadłużenia.
Doświadczeni współpracownicy towarzyszą
Państwu od momentu złożenia wniosku aż do
pełnej wolności od zadłużenia.
W THM GmbH mają Państwo zaufanego partnera po swojej stronie.
Za pomocą konwersji długu lub regulacji długu
mogą Państwo planowo obniżyć zadłużenie i
prowadzić życie wolne od długów.
Będziemy Państwa wspierać, obojętnie którą
drogą Państwo pójdą!

Znają to Państwo?
- Za dużo pojedynczych rat w miesiącu?
- Odsetki i opłaty wynoszą coraz więcej?
- Coraz większe obciążenie?
- Wzrasta obawa przed zajęciem konta lub
komornikiem?
- Ciężko zarobione pieniądze nie starczają do
końca miesiąca?
- Debet na koncie?
Padają pytania:
- Co na to moja rodzina?
- Co pomyślą moi przyjaciele?
- Co będzie dalej?
- Jak mam sobie sam poradzić?

Mogą Państwo obniżyć miesięczne raty i
połączyć je w jedną wygodną ratę.
Będziemy prowadzić negocjacje z dłużnikami.
Oszczędzą Państwo czas i nerwy.
Poprzez obniżenie raty mogą Państwo
przeznaczyć więcej pieniędzy na życie
i znowu zacząć odkładać. Zaoszczędzą
Państwo również na opłatach za prowadzenie
konta.
Przekażemy Państwa ratę wszystkim
dłużnikom, także żadnej Państwo nie
przeoczą.

Ale nie są Państwo sami!

Proszę dać się przekonać jeszcze dzisiaj!
Proszę wystartować jeszcze dziś w przyszłość wolną od obciążeń!

THM GmbH nie prowadzi żadnego doradztwa podatkowego.Prawne porady muszą być zlecone oddzielnym stosownym instytucjom lub osobom.
THM GmbH dokonuje usług wyłącznie handlowych.

