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PRISER 
Åbenhed om prisen på vores ydelser er helt afgørende for vores kunder og for os. Her ses vores vejledende timepriser. 

 

VEJLEDENDE TIMEPRISER  

Advokat (excl. moms) 

- inkl. moms 

Advokatfuldmægtig (excl. moms) 

- inkl. moms 

Advokatsekretær (excl. moms) 

- inkl. moms 

 

 

 

kr. 1.950,00 

kr. 2.437,50 

kr. 1.300,00 

kr. 1.625,00 

kr. 750,00 

kr. 937,50 

 

FASTE PRISER 

Vi har faste priser på en række ydelser med ensartet indhold og du kan altid se vores priser her. Priser til erhvervs-

kunder er angivet eksklusive moms, mens priser til private (forbrugere) er angivet inklusive moms (og tillige markeret 

med kursiv). 

 

ERHVERV 

Stiftelse af aktieselskab - kontant indskud 

Stiftelse af anpartsselskab - kontant indskud 

- tillæg ved stiftelse med apportindskud (indskud af værdier) 

Omdannelse fra ApS til A/S 

Boliglejekontrakt 

- Udfyldelse pr. lejer 

Direktørkontrakt 

Ansættelseskontrakt - individuel 

 

Inkasso 

Inkasso-rykker, inkl. sagsoprettelse og RKI-kreditvurdering 

Inkassopåkrav til skyldner med skylderklæring 

Betalingspåkrav til fogedretten 

Udarbejdelse af inkassostævning 

Udlægsbegæring til fogedret 

Administration af afdragsordning - pris pr. påbegyndt år 

Gebyr pr. rykker ifm. afdragsordning 

 

ElverdamExtranet (priser pr. år) 

Hosting af SelskabsService (1-3 koncernforbundne selskaber) 

- tillæg for yderligere koncernforbundne selskaber (pr. selskab)  

 

PRIVAT 

Fast Ejendom - beboelse (kontanthandel) 

Advokatrådgivning og berigtigelse (tinglysning af ejerskifte)  

- Tillæg hvis der ikke medvirker ejendomsmægler 

- Tillæg ved forhandling, herunder vilkår, finansiering, forsikring m.v., efter nærmere aftale 

Berigtigelse (tinglysning af ejerskifte) uden rådgivning 

Grundkøb - advokatrådgivning og berigtigelse (tinglysning af ejerskifte)  

 

Pris (excl. moms) 

kr. 6.000,00 

kr. 5.000,00 

kr. 1.000,00 

kr. 6.000,00 

kr. 4.000,00 

kr. 1.500,00 

fra kr. 6.000,00 

fra kr. 6.000,00 

 

 

kr. 500,00 

kr. 700,00 

kr. 700,00 

kr. 1.000,00 

kr. 400,00 

kr. 400,00 

kr. 100,00 

 

 

kr. 3.000,00 

kr. 1.000,00  

 

 

Pris (inkl. moms) 

kr. 12.000,00 

kr. 8.000,00 

(efter aftale) 

kr. 6.000,00  

kr. 8.750,00 

 

I visse tilfælde kan prisen variere fra de opgivne priser. I disse tilfælde vil vi hurtigst muligt orientere kunden herom. 

Alle priser er excl. retsafgifter, tinglysningsafgifter og andre udgifter til staten. Hvis der er uklarhed om opgavens ind-

hold må honoraret anslås indenfor et interval. Vi giver gerne tilbud på løsningen, når opgaven er defineret i fælles-

skab. Kun i tilfælde af, at opgavens omfang og indhold ikke kan forudsiges, afregner vi som udgangspunkt efter tids-

forbrug. I disse tilfælde kan honoraret ved den endelige afregning blive reguleret i forhold til det anvendte tidsforbrug. 

Dette afhænger af sagens udfald og kompleksitet, det ansvar der er forbundet med sagen og evt. tidspres. 

Når kunden overlader opgaven til os, bekræfter vi opgavens omfang og indhold samt den aftalte pris eller vilkår for 

beregningen af honoraret. Vi vil gerne undgå misforståelser og sikre, at vi altid arbejder tæt sammen. 
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PRISPOLITIK & ANSVAR 
 

LØBENDE RÅDGIVNING OG LÆNGEREVARENDE SAGER 

I sager af længerevarende karakter afregner vi typisk sagen hver måned eller senest hvert kvartal. Dette af hensyn til 

at kunden kan følge med i omkostningerne i sagen og for at sikre, at vores forventninger til sagen og dens omkostnin-

ger hele tiden stemmer overens. 

 

BETALINGSVILKÅR 

Fakturaer fremsendes med vilkår om betaling netto kontant.  

 

Betaling kan ske til bankkonto i Danske Bank eller Nordea:  

Danske Bank: Reg. nr. 4343, konto 6240 000 235 

Nordea: Reg. nr. 2320, konto 6000 2000 79 

 

UDLÆG 

I tilfælde af, at vi har udlæg for omkostninger til løsningen af en opgave, bliver dette opkrævet særskilt uden merpris. 

Som udlæg betragtes bl.a. omkostninger til indhentelse af regnskaber og selskabsrapporter, tingbogsattester, udgifter 

til porto m.v. 

 

Ved rekvisition af skønsmænd, valuarer eller sagkyndige vurderingsmænd sker rekvisitionen direkte fra kunden, der 

hæfter for betaling af dennes honorar. I visse tilfælde vil skønsmænd m.v. kræve deponering af et anslået honorar på 

vores klientkonto. 

 

TRANSPORT M.V. 

For kørsel faktureres halv timetakst. Aftalte omkostninger til transport, kost og logi mv. faktureres uden merpris. 

 

DEPOSITUM 

Til sikkerhed for vores honorar opkræves som regel depositum ved sagens start. For førstegangskunder opkræves altid 

depositum. Det samme gælder kunder uden forretningssted i Danmark. Vi foretager altid kreditvurdering inden et nyt 

kundeforhold etableres. 

 

KOMMUNIKATION 

Vores primære kommunikation sker pr. e-mail. Advokaterne er ofte ude af huset, hvilket medfører, at det kan være 

vanskeligt at træffe dem på telefonen – derfor sørger vi for, at vores kompetente sekretærer altid står til rådighed for 

konkrete spørgsmål eller forespørgsler om status. Kundernes samarbejde med vores sekretærer gør arbejdet mere 

effektivt og mindre omkostningstungt. 

 

ADVOKATANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING 

Vores advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark. Vi er medlem af Advokatsamfundet og har stillet garanti 

efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. 

 

Vores advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, 

jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af 

advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside (www.advokatsamfundet.dk).  

 

Vi har tegnet ansvarsforsikring for vores advokater, der dækker al vores advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirk-

somheden udøves. Advokatansvarsforsikringen er tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 Køben-

havn Ø (cvr.nr. 20300434) 

 

Forsikringsdækningens maksimum er DKK 8.000.000,00 (pr. skade og pr. advokat pr. år). For så vidt angår bestyrel-

sesansvar er forsikringens maksimum DKK 3.500.000,00. 

 

Vores ansvar for advokatydelser er altid begrænset til DKK 8.000.000,00. For så vidt angår bestyrelsesar-

bejde er vores ansvar begrænset til DKK 3.500.000,00. Vi tilbyder at tegne konkret udvidet forsikrings-

dækning for kundens regning, såfremt kunden måtte ønske det. 


