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Servicii Recuperare 
Creante 

Cu o vasta expertiza in recuperare creante si de facturi 
neincasate, cu o abordare intotdeauna etica,Coltuc si 

asociatii este alaturi de dumneavoastra 

 

 

 

Facturile întârziate sunt o povară? Ne ocupăm etic, eficient de recuperarea lor. Aveți de recuperat 

facturi restante? Aici găsiți soluții eficiente. Noi suntem COLTUC si ASOCIATII. Îmbunătățire 

Cashflow. Rata de succes crescută. Comision doar la încasări. Compania nr 1 în Europa. 

Ne concentrăm pe recuperare creante, pentru ca dumneavoastra sa va concentrati pe cresterea 

afacerii 

Indiferent de dimensiunea firmei caruia ii sunteti dedicati, fie ca este un IMM sau o corporatie, suntem 

convinsi ca ar trebui sa va dedicati cresterii afacerii si nu procesului de colectare creante si facturi 

neincasate. Prin managementul platilor restante, intr-o maniera corecta si etica, COLTUC si 

ASOCIATII va va ajuta sa incasati in timpul cel mai scurt facturile neincasate si sa diminueze 

creantele restante. Asa va veti bucura de mai mult timp disponibil pentru a face ceea ce stiti cel mai 

bine – sa va dezvoltati afacerea si sa-i aduceti valoare adaugata. 
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Recuperare creante 

Atunci cand va doriti un partener de incredere, alegeti firma de recuperare creante COLTUC si 

ASOCIATII, lider european in credit management si recuperare de creante. 

Va punem la dispozitie: 

 recuperare creante pe cale amiabila 

 colectare creante pe teren 

 recuperare facturi neincasate pe cale juridica 

Lucram doar pe baza de comision de succes, adica in momentul incasarii.  

Cere o OFERTA acum https://coltucsiasociatii.ro/contact-coltuc-si-asociatii sau Whatsapp 

0745150894 

 

Garantam raspuns in 4 ore. 

 

______________________________________________________  

NUME FIRMA: FIRMA SC COLTUC SI ASOCIATII SAI SRL 

COD UNIC DE IDENTIFICARE: 33083673 

NR. REGISTRUL COMERTULUI: J40/4888/2014 

 

 

https://coltucsiasociatii.ro/contact-coltuc-si-asociatii

	Recuperare debite și colectare | Numărul 1 în Recuperare Creanțe
	Servicii Recuperare Creante
	Ne concentrăm pe recuperare creante, pentru ca dumneavoastra sa va concentrati pe cresterea afacerii
	Recuperare creante


