Co říkají klienti

Komunikace s paní Kovaříkovou je velmi příjemná. Vše mi řádně vysvětlila a
vždy ochotně odpověděla na všechny dotazy. Vřele ji i advokátní kancelář
Mgr. Martin Ludvík doporučuji.
Pavel Dzurik

Děkuji advokátní kanceláři a především insolvenční specialistce Martině
Adamčíkové za rychlou pomoc v mé tíživé situaci. Díky oddlužení jsem se
zbavila exekucí a znovu mohu v klidu se svou rodinou žít.
Petra Ponzcová

Děkuji advokátní kanceláři a její zaměstnankyni Martině Adamčíkové za
obrovskou ochotu při řešení mých záležitostí v oddlužení. Doporučuji využít
jejich službu právního zastupování, již několikrát mi velmi pomohli! Sama
bych to nezvládla.
Jan Heczková

Děkuji za pomoc plzeňské pobočce Advokátní kanceláře Mgr. Martin Ludvík a
specialistovi panu Poláčkovi! Dnes již nemám obavy z exekutorů. Škoda, že
jsem to neřešil dřív.
Riky Lorenz

Děkuji Martině Prudilové z olomoucké kanceláře, která mi pomohla vymotat
se ze složité situace. Radila mi vždy, když jsem potřebovala. Za tři týdny jsem
měla vše hotovo a mohla se konečně v klidu věnovat svým dětem.
Tereza Mašková

Děkuji Hance Witoszové za obrovskou pomoc a podporu. Díky ní a advokátní
kanceláři jsem zvládla svou šílenou situaci a znovu můžu se svou dcerkou v
klidu žít. Po několika letech trápení a zoufalství jsem zase šťastná.
Alena Začalová

Chtěl bych velmi poděkovat za Vaši pomoc s mými dluhy. Opět mohu volně
dýchat! Z celého srdce děkuji Vaší zaměstnankyni paní Vaňkové z přerovské
kanceláře. Velmi si její pomoci vážím!
Pavel Horák

Díky doporučení mé známé a Abivii jsem dostala možnost začít znovu žít a
volněji dýchat. Doporučuji plzeňskou kancelář i pana Poláčka všem, kteří
jsou v podobné situaci! Moc vám děkuji.
Žaneta Lorenzová

Díky paní Prudilové z olomoucké kanceláře můžu já i moje rodina zase
v klidu žít! Svou tíživou situaci jsem začala řešit až v době, kdy mi přišli
domů exekutoři a zabavili majetek i mým dětem a příteli. Nebyl to vůbec
milý zážitek a všem doporučuji, vyhledejte pomoc co nejdříve!
Kateřina Vérostová

Děkuji advokátní kanceláři především Heleně Bradáčové za rychlou pomoc
v mé tíživé situaci. Zase je u nás doma vše v pořádku a nemusíme se bát
exekutorů. Vřele doporučuji!
Žaneta Kendžierská

Exekutoři na mě tlačili, ale neměl jsem na úhradu. Už jsem nevěděl kudy
kam. Proto jsem se obrátil na Abivii, paní Witoszovou. Rychle mi pomohla
situaci vyřešit a byl podán návrh na oddlužení k soudu. Děkuji!
Martin Bártl

Za celou rodinu děkuji paní Martině Prudilové z olomoucké kanceláře, která
byla velmi milá, kamarádská a zároveň profesionál. S manželem jsme do
dostali do těžké finanční situace kvůli ztrátě zaměstnání a sami bychom
situaci nezvládli.
Vendula Cieslerová

