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FORRETNINGSBETINGELSER 

1. Anvendelse  

1.1. Disse forretningsbetingelser gælder for al rådgivning samt anden juridisk bistand som Focus 

Advokater P/S udfører for alle klienter, med mindre andet i hvert enkelt tilfælde udtrykkeligt 

aftales.  

2. Opdraget 

2.1. På baggrund af klientens nærmere instruktion yder vi rådgivning og anden juridisk bistand efter 

dansk ret og i henhold til de advokatetiske regler og reglerne om god advokatskik.   

3. Identitetsoplysninger 

3.1. Ved indledning af samarbejdet påhviler det klienten at forevise identitetsoplysninger samt 

efterkomme eventuel yderligere anmodning om dokumentation i henhold til gældende regler. De 

modtagne oplysninger vil blive behandlet efter lovgivningens krav, herunder registerlovgivningen. 

4. Fortrolighed 

4.1. Alle oplysninger modtaget fra vores klienter, eller som vi på anden måde får adgang til omkring 

vores klienters forhold, forvaltes og behandles fortroligt. Fortrolighedspligten gælder med respekt 

af retsregler som pålægger Focus Advokater P/S oplysningspligt over for offentlige myndigheder.  

4.2. Samtlige medarbejdere hos Focus Advokater P/S er underlagt tavshedspligt og har til dette formål 

underskrevet en fortrolighedserklæring. 

5. Hvidvaskning og insiderhandel 

5.1. Alle medarbejdere hos Focus Advokater P/S er omfattet af reglerne om hvidvaskning og forbud 

mod videregivelse af fortrolige eller følsomme oplysninger vedrørende børsnoterede selskaber 

samt restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.  
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6. Kommunikation 

6.1. Al kommunikation – intern såvel som ud af huset – finder sted på den efter omstændighederne 

mest hensigtsmæssige måde, herunder i vid udstrækning ved brug af e-mail og anden form for 

elektronisk kommunikation og lagring. Fremsendelse af information og dokumenter sker til de e-

mailadresser, som er blevet anvendt af klienten eller på anden måde oplyst til os. 

6.2. Efter sædvanlig praksis fremsendes e-mails ukrypterede til vores klienter. Såfremt kryptering 

måtte ønskes, bedes dette meddelt. E-mails betragtes som værende sendt til vores klienter, når vi 

har sendt e-mailen til den korrekte adresse. Vi er ikke ansvarlige herfor, såfremt den pågældende 

e-mail ikke når frem til modtageren, eller hvis den ikke kan læses eller åbnes af modtageren. 

Ligeledes er vi ikke ansvarlige for nogen som helst skadevirkning, som en eventuel e-mail sendt fra 

os skulle forårsage hos modtageren, herunder ændringer i beskeder samt dokumenter sendt fra 

os, som er sket uden vores viden og deltagelse.  

7. Honorar 

7.1. Med udgangspunkt i omfanget af og genstanden for den individuelle opgave fastsætter vi vores 

honorar baseret på følgende parametre: Det ansvar, der er forbundet med sagen, sagens 

kompleksitet (herunder om sagen er løst under betydeligt tidspres), tidsforbrug samt omfanget af 

anvendt specialviden. Aftale om betaling af honorar alene baseret på tidsforbrug kan også indgås.   

7.2. Vores honorarer beregnes i henhold til Advokatsamfundets retningslinjer, og i tilfælde af en klage 

over en faktura, kan klienten – såfremt der fortsat er uenighed herom - vælge at indbringe sagen 

for Advokatnævnet, jf. pkt. 15 nedenfor.  

8. Betaling samt renter 

8.1. Vi fakturerer, når sagen er slut. I sager, der løber over længere tid, vil vi i reglen fakturere a conto 

måneds-/kvartalvis.  

8.2. Betalingsbetingelserne er 10 dage fra fakturadato (for klienter bosiddende i udlandet dog 20 

dage). Honoraret tillægges moms efter gældende regler. 

8.3. Ved for sen betaling beregnes renter i henhold til renteloven.  

9. Forudbetaling og klientmidler 

9.1. Vi anmoder oftest om forudbetaling af udlæg. Forudbetaling af honorar vil kunne forlanges, 

særligt i forbindelse med større opgaver, og hvor der er tale om en ny klientrelation. Sådanne 

beløb henstår deponeret på særskilt klientkonto. 
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9.2. Alle klientmidler som betros os, administreres i overensstemmelse med Advokatsamfundets 

gældende regler.  

10. Ophavsret 

10.1. Vores klient opnår alle nødvendige rettigheder til at anvende skriftligt materiale, som vi 

udarbejder i hver enkelt sag, men ophavsrettighederne tilhører Focus Advokater P/S tillige med 

alle andre immaterielle rettigheder.  

10.2. Anvendelse af materiale uden vores accept eller medvirken er uberettiget, og vi forbeholder os at 

beregne honorar for den skete brug.  

11. Ansvar og begrænsning 

11.1. Focus Advokater P/S er et partnerselskab. Selskabskapitalen heri er ejet indirekte af firmaets 

partnere, og selskabet er registreret i Erhvervsstyrelsen med CVR-nr. 34 04 56 66.  

11.2. Vi er erstatningsansvarlige over for vores klienter for assistance ydet i den pågældende sag i 

henhold til dansk rets almindelige regler. Dog påtager vi os intet ansvar for indirekte tab eller 

driftstab, herunder tab af data, tabt indtjening, tab af goodwill eller af omdømme og lignende. 

Erstatningsansvar for bøder pålagt klienter påtager vi os ikke. 

11.3. Ethvert krav mod Focus Advokater P/S er underlagt en lovbestemt treårig forældelsesfrist fra det 

tidspunkt, den omhandlede bistand blev ydet, eller et dokument blev udstedt til klienten. 

11.4. Vores erstatningsansvar for fejlagtige eller på anden måde uagtsomme handlinger i forbindelse 

med professionel rådgivning og/eller anden juridisk eller dertil knyttet bistand, som vi og/eller 

vores medarbejdere har ydet er begrænset til et maksimum på DKK 50.000.000,- pr. opgave og 

kan ikke under nogen omstændigheder overstige dette beløb. En klient kan dog højest modtage 

DKK 50.000.000,- for samtlige krav rejst eller forhøjet indenfor det samme eller det umiddelbart 

efterfølgende kalenderår.  

11.5. Der kan alene rejses krav mod Focus Advokater P/S og personligt imod den partner, som har 

været ansvarlig for den pågældende sags behandling. Der kan således ikke rettes krav mod 

hverken de øvrige partnere i firmaet eller andre af dets medarbejdere.  

12. Forsikring 

12.1. Focus Advokater P/S er ansvarsforsikret i et af de største danske forsikringsselskaber.  
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13. Afslutning af opgaven 

13.1. Vi fuldfører de sager eller transaktioner, som vi har fået betroet, til deres afslutning, med mindre 

klienten anmoder om, at sagen afsluttes, eller hvis tidsfristen for betaling af en faktura er 

betragteligt overskredet, eller hvis klienten bliver insolvent, eller hvis det tjener klientens 

interesser bedst, at samarbejdet afsluttes.  

14. Opbevaring 

14.1. Almindeligvis opbevares sagsakter i form af elektronisk arkivering i fem år regnet fra afslutningen 

af hver sag. Originale dokumenter returneres ved afslutning af bistanden, med mindre andet er 

aftalt.  

15. Klager 

15.1. I tilfælde af, at vores rådgivning ikke lever op til klientens forventninger, anmoder vi om, at der 

rettes henvendelse til den sagsansvarlige partner. Såfremt klienten mener, at vi ikke har overholdt 

god advokatskik, kan klienten indbringe en klage til Advokatnævnet. Generel vejledning herom 

findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.   

16. Lovvalg og værneting 

16.1. Med mindre andet er aftalt, er vores rådgivning underlagt og ydet i henhold til dansk lovgivning.  

16.2. Enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå i forbindelse med disse forretningsbetingelser, skal 

indbringes for Retten i Odense som aftalt værneting. Uanset foranstående, gælder dog som aftalt 

mellem os og klienten, at Focus Advokater P/S i internationale sager har ret til at anlægge 

retssager i eller fremsætte begæring om henvisning af sagsanlæg til Sø- og Handelsretten. 

…ooo0ooo… 

Odense, juni 2017 

Focus Advokater P/S 

http://www.advokatsamfundet.dk/

