
 

Tisztelt Leendő Ügyfelünk! 
Köszönjük, ha minket választ ügye másik felének! 
 
Mi, a Visszatérítők Csapata azon dolgozunk, hogy Önnek és családjának is a legtöbb 
járandóságot tudjuk megigényelni a szabályok maximális betartásával úgy, hogy minél több 
terhet vegyük le az Önök válláról! 
 
Legjobbat akarjuk de mindig a legrosszabbra készülünk! 
Immáron több, mint 5 éve és több ezer ügyfél ügyének tapasztalatával és rengeteg kisbetűs 
németül írt ‘szabályturpisság’ megértésével a hátunk mögött dolgozunk majd az Ön ügyén 
is. Mi igyekszünk folyamatosan előre nézve fejlődni, jobbítani és nyomon követni a 
változásokat mindenben ami az ügyével kapcsolatos! 
 
Tisztában vagyunk azzal, hogy az Általános Szerződésünk nem a legrövidebb, amit láthatott 
eddig másoknál. (Ha egyáltalán mások küldtek ilyet…) Ez nem véletlen! 
Mi nem a “Megoldjuk okosban szomszéd Irénke” vagyunk a piacon, hanem egy olyan 
vállalkozás, ami 50 év múlva is segíteni akar az ügyfeleinek!  
Kérem fogadja el, hogy minőségi és sikeres munkát a szükséges információk birtokában 
tudunk végezni. 
Minket olyan hivatalos ügyekkel bíznak meg, amiknél fontos a következetesség és a 
precizitás, ezért mi ehhez tartjuk magunkat és igyekszünk minden részét biztosítani az Ön 
ügyének is.  
 
Kérem hívja kollégánkat bizalommal a +36204691404-es telefonszámon, de még jobb ha ír 
nekünk a visszateritok@gmail.com emailre, mert a “szó elszáll az írás megmarad” az egyik 
kedvenc mondásunk. 
 
Fontos tudnia, hogy nálunk minőségbiztosítási, adatkezelési és eljárási rendszereket 
működtetünk és folyamatosan jobbítjuk a folyamatainkat, hogy igazán minőségi munkát 
végezhessünk, kimondottan az Ön elégedettségének biztosítása érdekében! 
 
Szeretnénk ha tisztán látná, hogy az Ön hozzájárulása és aktív közreműködése nélkül nem 
tudunk mindent elintézni, ezért számítunk rá, hogy együttműködő és segítőkész lesz a közös 
siker érdekében! 
 
Reméljük Ön is megbecsülve fogja magát érezni a teljes folyamat alatt és büszkén lesz tagja 
a ajánlói rendszerünknek a későbbiekben, amivel nem csak Ön, de kollégái és ismerősei is 
különböző kedvezményekben részesülhetnek majd. 
 
Tisztelettel, 
Visszatérítők Csapata 
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