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Forretningsbetingelserne er gældende for enhver opgave, som ADVOSION Advokatpartnerselskab (”ADVOSION”) påtager sig, medmindre andet er skriftligt aftalt med kunden.
I tillæg til forretningsbetingelserne udøver ADVOSION advokatvirksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende advokatetiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk, og retsplejelovens
regler om advokater.

1.

Vores bistand – opgavens omfang og udførelse

Den sagsansvarlige advokat og kunden aftaler løbende omfanget og tidsperspektivet for den opgave, som
kunden har anmodet os om at bistå med. Vi er forpligtet til at yde kvalificeret og samvittighedsfuld juridisk
bistand tilpasset kundens behov. I sager, hvor kunden er forbruger, fremsender vi et aftalebrev med opdragsog prisoplysning til kunden i overensstemmelse Advokatsamfundets regler herom.
Alle opgaver udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende advokatetiske regler, samt med
respekt af offentligretlig lovgivning, herunder bl.a. hvidvaskloven, der kræver, at vi indhenter identitetsoplysninger på vores kunder i visse typer af sager.

2.

Depositum, betaling og depositum

2.1

Honorarberegning

Vi fastsætter honoraret med udgangspunkt i den anvendte tid på sagen, samt ved inddragelse af parametre
som opgavens kompleksitet og betydning for kunden, de involverede værdier, det opnåede resultatet og det
med opgaven forbundne ansvar. Sagsrelaterede omkostninger og udlæg betales af kunden ud over honoraret.
Som eksempler på sådanne udgifter kan nævnes afgifter, fx tinglysningsafgifter og retsafgifter, gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, udgifter til forplejning samt større kopierings- og forsendelsesudgifter. Oplistningen er ikke udtømmende. Kunden kan til hver en tid anmode os om oplyse størrelsen af det skønnede honorar.
Det vil dog ofte ikke være muligt at oplyse et fast honorar, og i sådanne tilfælde angiver vi i stedet den måde,
hvorpå honoraret vil blive beregnet eller giver et begrundet overslag. Kunden vil endvidere efter anmodning få
oplysning om, hvilke udlæg vi forventer at skulle afholde i forbindelse med sagen. I forbrugerforhold giver vi
de ovenfor beskrevne oplysninger om honorarets størrelse mv., uanset om kunden anmoder herom.
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2.2

Betaling

Vi fakturerer løbende vores bistand ved udløbet af hvert kvartal eller med et andet passende interval afhængig
af sagens karakter. Medmindre andet er aftalt er vores betalingsbetingelser netto kontant 8 dage fra fakturadatoen. Ved betaling efter forfaldstid påløber renter med 1 % pr. måned.
2.3

Depositum

Vi kan vælge at kræve et depositum til dækning af hele eller dele af det honorar, vi forventer sagen vil udløse.

3.

Klientmidler og indskydergaranti

3.1

Generelt om behandling af klientmidler

Alle midler, som vores kunder betror os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler om behandling af klientmidler. Midlerne indsættes på en klientkonto hos vores bankforbindelse og tilskrevne renter tilfalder kunden i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom. Eventuelle negative renter på klientkontoen afholdes af
kunden.
3.2

Indskydergaranti for klientkontomidler

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og
investorer. Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, får indskyderne dækning
i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Kunderne kan således miste de penge ud over
100.000 euro (svarende til ca. 750.000 kr.), som indskyderne har stående i banken. Der gælder samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at kunden potentielt – hvis banken
bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 euro. ADVOSION fraskriver sig ethvert ansvar for et sådant
tab. Hvis kunden/kundens virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i
samme bank, kan kunden kun få dækket i alt 100.000 euro via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog
større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. euro. ADVOSION har samleklientbankkonti i Sparekassen Kronjylland, og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat
i dette pengeinstitut.

4.

Ophavsrettigheder og opbevaring af sagsakter
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Ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til det skriftlige materiale, som vi leverer til kunden i forbindelse
med opgaven, tilhører ADVOSION, men vores kunder har naturligvis alle nødvendige rettigheder til at anvende
dette til eget brug. Vi opbevarer alle sagsakter elektronisk i minimum 5 år fra sagens afslutning. Vi opbevarer
ingen fysiske sagsakter, hvorfor originale sagsakter tilbageleveres til kunden.

5.

Fortrolighed

Alle ansatte i ADVOSION er underlagt tavshedspligt, der gælder tidsubegrænset. Vi er således forpligtet til at
behandle alle oplysninger, som er modtaget fra eller vedrørende kunden fortroligt, med mindre det fremgår af
omstændighederne, at oplysningen ikke er fortrolig.

6.

Klager

Alle advokater i ADVOSION har en advokatbeskikkelse fra Justitsministeriet og er medlemmer af Advokatsamfundet. Såvel ADVOSION som de enkelte advokater er underlagt tilsyn af Advokatsamfundet, herunder
vedrørende overholdelse af de advokatetiske regler.
Klager over en advokats salær og/eller adfærd kan indbringes for Advokatnævnet. Oplysninger om Advokatnævnet, herunder kontaktoplysninger, kan findes på Advokatnævnets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet. Adressen er Advokatnævnet, Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28,
1306 København K.

7.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

ADVOSION er ansvarlig for den leverede juridiske bistand i overensstemmelse med dansk rets almindelige
regler. Erstatningsansvaret er dog begrænset til 5.000.000 kr. pr. opgave, med mindre andet er skriftligt aftalt.
ADVOSION kan uanset ovenstående ikke blive erstatningsansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder
tab af goodwill, driftstab, tab af data og mistet fortjeneste. ADVOSIONs bistand er endvidere begrænset til
forhold, der vedrører dansk ret. ADVOSION har tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring og garantiordning hos
HDI-Gerling.
ADVOSION hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som ADVOSION har henvist kunden til, og
ADVOSION hæfter heller ikke for eventuelle fejl begået af underleverandører, som ADVOSION efter aftale
med kunden har overladt dele af opgaveløsningen til. Bemærk venligst, at der tillige er angivet en ansvarsbegrænsning i relation til klientmidler, jf. pkt. 3.

4

8.

Lovvalg og værneting

ADVOSIONs rådgivning og disse forretningsbetingelser er undergivet dansk ret og eventuelle tvister kan alene
indbringes for danske domstole.

Skanderborg, november 2021
Advosion, Advokatpartnerselskab
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