Borcunuzdan kurtulmanın yolu burada
başlıyor:
Görüşme Saatlerimiz:

Biz sizin için buradayız!
Hizmetimiz ALTIN ödüle layık
görülmüştür!

Pts– Cum : Saat 8.00 ile 18.00 arası
Cts: Saat 8.00 ile 12.00 arası
Bize şu şekilde ulaşabilirsiniz:
0800 147 80 52*
kontakt@thm-gmbh.de
Internet sayfamızıda ziyaret ediniz:
www.thm-gmbh.de

“Gerçekten muhteşem. Hiçkimse bana yardımcı
olamamıştı.Herşeyi firma üstlendi.Teşekkür ederim.”
“Hiçbir şekilde problem yaşamadım.En önemlisi
de stresim azaldı. Bu yardım sayesinde gerçekten
rahatlıyorsunuz.“
“Devlet kuruluşlarına iyi bir alternatif.”

Borcunuz oldugunda kolay ve hızlı
yardım

Bizim projeleri:

DEUTSCHLAND

SCHULDENHILFE
diskret ∙ sofort ∙ für Sie da

*ücretsiz

THM GmbH borçlanma durumun da hizmet
vermekte uzmanlamış bir hizmet kuruluşudur.
Baslangıçtan itibaren tecrübeli elemanlar
size borcunuzdan kurtulana kadar yardımcı
olmaktadırlar.
THM GmbH sayesinde herzaman muhatap
olabileceginiz güvenilir bir partner her zaman
yanınızdadır.
Borç yenileme veya borcunuzu azaltarak, hedefli bir şekilde borçlarnızdan kurtulup, tekrar
borçsuz bir hayat sürdürebilrsiniz.
Hangi seçeneği seçerseniz seçin biz size
yardımcı oluruz.

Bu sorunlar size tanıdık geliyor mu?
-çok fazla aylık taksitleriniz var
- faiz ve ücretler sürekli çoğalıyor
-yükünüz sürekli büyümekte
- icra memurundan veya haciz konma ihtimali
korkunuz büyüyor
-zor kazanılan paranız ay boyunca yetmiyor
-banka hesabındaki kredi borcunuz artıyor

Aylık taksitlerinizi düşürün ve sadece ödenebilir bir taksit haline dönüştürün.

Sizinde kendinize bu soruları sorduğunuz
oluyor mu?
-Ailem bu durum hakkında ne düşünüyor?
-Arkadaşlarım ne düşünüyor?
-Şimdi nasıl devam edecek?
-Bunun üstesinden nasıl gelebilirim?

Kenara biraz para koyabilmeniz ve yeni
tedarikler edinebilmeniz için şimdi imkanınız
olacak.

FAKAT siz yalnız değilsiniz!

Böylece taksitinizi unutmayacaksınız.

Alacaklılar ile ve görüşmeleri biz yapacağız.
Sinirleriniz yıpranmayacak ve zamandan
tasarruf edeceksiniz. Yaşamınızı sürdürebilmeniz için, taksitleri azaltarak elinze daha
fazla para olacak.

Hesap işlem ücretlerinizden de tasarruf edeceksiniz.Taksitlerinizi alacaklılara ileticeğiz.

Bugünden bilgi edininiz ve ikna olunuz!
Borçuz bir geleceğe bugünden başlangıç yapınız!

THM GmbH hicbir şekilde hukuki danismanlik hizmeti vermemektedir. Hukuki danışmanlık için uzman kişiler veya müesseler, müsteri tarafından görevlendirilmelidirler.
THM GmbH sadece ticari hizmeti sunmaktadır.

