PRISER
Åbenhed om prisen på vores ydelser er helt afgørende for vores kunder og for os. Vi har
faste priser på alle vores juridiske ydelser uanset kompleksitet. Du kan se en liste over vores
priser her. Alle priserne er angivet inklusiv moms.
Testamente
Ægtepagt (inkl. bistand til tinglysning)*
Testamente og ægtepagt (inkl. tinglysning)
Samejeoverenskomst
Testamente og samejeoverenskomst
Fremtidsfuldmagt
Fremtidsfuldmagt (2 stk.) og testamente
Børnetestamente**
Arveafkald
Forhåndssamtykke til uskiftet bo***
Skødeskrivning

PRIS (inkl. moms)
kr. 2.995,00
kr. 2.995,00
kr. 4.995,00
kr. 2.995,00
kr. 4.999,00
kr. 995,00
kr. 4.499,00
kr. 995,00
kr. 995,00
kr. 995,00
kr. 2.995,00

* Tinglysningsafgift på kr. 1.660 til staten er ikke inkluderet i prisen.
** Børnetestamente er gratis ved samtidig køb af testamente.
*** Ønskes flere forhåndssamtykke til uskiftet bo, er prisen herefter kr. 495 pr. stk.
Generel timepris er kr. 1.900 pr. time. Der betales alene for det reelle tidsforbrug.
PRISVILKÅR I ØVRIGT
Alle priser er excl. retsafgifter, tinglysningsafgifter og andre udgifter til staten. Når klienten
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.

PRISPOLITIK & Vores ANSVAR
BETALINGSVILKÅR
Fakturaer fremsendes med vilkår om betaling netto kontant.
Betaling kan ske til bankkonto i Sydbank:
Sydbank: Reg.nr. 6814, konto nr. 1101946. HUSK altid at anføre fakturanummer ved
betalingen.
KOMMUNIKATION
Vores primære kommunikation sker pr. e-mail og telefon. Vores kompetente medarbejdere
står altid til rådighed for konkrete spørgsmål eller forespørgsler. Vi bestræber os altid på at
besvare e-mails indenfor 24 timer.
ANSVARSFORSIKRING OG ANSVAR
Vores virksomhed drives på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af
9. maj 2006). Rådgivningen udføres i overensstemmelse med god skik for juridisk
rådgivning, og alle henvendelser er underlagt fuld tavshedspligt.
Vores juridiske rådgivning, herunder udarbejdelse af testamenter og ægtepagter, foretages af
erfarne medarbejdere inden for området med en kandidatgrad i jura (cand.jur.).
Vi har tegnet professionel ansvarsforsikring, der dækker hele vores virksomhed.
Forsikringsdækningens maksimum er DK kr. 10.000.000,00 (pr. skade og pr. jurist).

