HelpHero – Ekspert Pośrednictwa Prawnego, który
odczarowuje świat prawników!
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Poszukujesz pomocy kancelarii prawnej, ale nie do końca wiesz, jak ja znaleźć? A może jak
dotąd nie udało Ci się znaleźć prawnika, który spełniłby wszystkie Twoje oczekiwania?
Skorzystaj z pomocy HelpHero – Eksperta Pośrednictwa Prawnego, który specjalizuje się w
pomaganiu takim osobom, jak Ty!
Poszukujesz pomocy kancelarii prawnej, ale nie do końca wiesz, jak ja znaleźć? A może jak dotąd nie
udało Ci się znaleźć prawnika, który spełniłby wszystkie Twoje oczekiwania? Skorzystaj z pomocy
HelpHero – Eksperta Pośrednictwa Prawnego, który specjalizuje się w pomaganiu takim osobom, jak
Ty!

Najwyższy czas na odczarowanie świata prawników!
Nigdy dotąd nie korzystałeś z pomocy profesjonalnego prawnika, jednak teraz poszukujesz
prawniczego wsparcia? Nie wiesz jednak, w jaki sposób znaleźć odpowiednią kancelarię? Nic
dziwnego – dla wielu osób świat prawników jest niedostępny, a przynajmniej taki się wydaje. W
efekcie znalezienie adwokata jest nie tylko skomplikowane – bywa bowiem także bardzo stresujące.
Właśnie dlatego powstała firma HelpHero. Jej głównym celem jest całkowite odczarowanie świata
prawników!
Co to dokładnie oznacza? HelpHero to Ekspert Pośrednictwa Prawnego, który specjalizuje się w

odnajdywaniu kancelarii, prawników czy radców prawnych, spełniających oczekiwania klientów i
mających udzielić im kompleksowej pomocy. Możesz więc uzyskać wsparcie podczas poszukiwania
kancelarii lub radcy prawnego – a to wszystko w bardzo przyjaznej, w pełni profesjonalnej
atmosferze!

Kredyt frankowy, zwrot prowizji, a może restrukturyzacja w
firmie?
Zastanawiasz się, jaką dokładnie pomoc możesz uzyskać w HelpHero? Tak naprawdę możesz zwrócić
się do firmy z prośbą o każdą pomoc natury prawnej. Jeśli spłacasz kredyt frankowy, ale od pewnego
czasu zastanawiasz się nad złożeniem pozwu przeciwko bankowi, HelpHero Ci pomoże! Firma
współpracuje bowiem z najlepszymi kancelariami, które specjalizują się w sprawach związanych z
kredytami walutowymi. W ten sposób zyskasz pełne wsparcie w ubieganiu się o odfrankowienie lub
unieważnienie kredytu frankowego.
A może chcesz ubiegać się o zwrot prowizji w banku, ale nie wiesz, jak to zrobić? Złożyłeś już
wniosek, ale firma pożyczkowa go odrzuciła lub zwrócona prowizja jest o wiele niższa, niż się
spodziewałeś? W takim przypadku również możesz skorzystać z pomocy HelpHero.
HelpHero specjalizuje się także w pomaganiu firmom – szczególnie tym, które chcą ubiegać się o
restrukturyzację. Proces restrukturyzacji może być bardzo skomplikowany, dlatego warto mieć przy
sobie doświadczonego prawnika. HelpHero pomaga także w ubieganiu się o odszkodowania za
szkody osobowe, a także w wielu innych sprawach!

HelpHero – opinie klientów nie pozostawiają wątpliwości
Współcześnie jednym z najważniejszych wyznaczników tego, w jaki sposób firma radzi sobie z
obsługą klientów, są opinie na jej temat. Jak się okazuje, opinie o HelpHero są niezwykle pozytywne!
Większość klientów jest bardzo zadowolona nie tylko z jakości obsługi, ale też z tego, w jakiej
atmosferze przebiega kontakt. Nic dziwnego – konieczność skorzystania z pomocy prawnej może być
stresująca, niezależnie od przyczyny, dlatego jakość obsługi i atmosfera mają tak duże znaczenie.
To jednak nie wszystko. Jak wynika z opinii o Help Hero, klienci zadowoleni są przede wszystkim z
możliwości uzyskania szybkiego dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej. Na tle innych opinii
wyróżniają się przede wszystkim te, które pochodzą od klientów spłacających kredyty frankowe.
HelpHero okazuje się być bardzo pomocne w poszukiwaniu kancelarii, która jest w stanie
zagwarantować pełen sukces w sprawach związanych z kredytami walutowymi! Nie ma więc
wątpliwości, że warto skorzystać ze wsparcia Help Hero – niezależnie od tego, czego dotyczy
sprawa.

Skorzystaj ze wsparcia Eksperta Pośrednictwa Prawnego!
Ekspert Pośrednictwa Prawnego Help Hero to pierwsza taka firma, która działa w Polsce. Misją
HelpHero jest odczarowanie świata prawników oraz sprawienie, że profesjonalna pomoc prawna – i
to na korzystnych warunkach finansowych – będzie dostępna dla każdego, kto takiej pomocy
potrzebuje. Samodzielne poszukiwanie kancelarii może być bardzo czasochłonne, a przy tym nie
zawsze musi być zakończone sukcesem. Warto wiec zdecydować się na skorzystanie z pomocy Help
Hero, aby mieć pewność, że wybrana kancelaria stanie na wysokości zadania!
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