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FORRETNINGSBETINGELSER 

 

Focus Advokater er organiseret som et advokatpartnerselskab (P/S) med CVR nr. 34045666 og hjemsted i 

Odense.  

 

Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som Focus Advokater udfører, med mindre andet er 

skriftligt aftalt.  

 

 

Opgaven 

Når Focus Advokater modtager en opgave, aftales omfanget heraf med kunden. Aftalen med kunden kan 

bekræftes i et aftalebrev. Omfanget af en opgave kan justeres løbende efter behov. 

 

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med gældende regler, herunder retsplejelovens regler om advoka-

ter og de advokatetiske regler. 

 

Focus Advokater er underlagt reglerne i hvidvaskloven og skal derfor indhente og opbevare identitetsoplys-

ninger på kunden efter reglerne i denne lov. Kunden samtykker i, at Focus Advokater kan videregive identi-

tetsoplysninger om kunden til banker m.v., der er underlagt de samme regler og forpligtelser som os. 

 

Focus Advokater rådgiver ud fra dansk ret, med mindre andet er aftalt eller klart fremgår af omstændighe-

derne. 

 

Vi fuldfører de sager eller transaktioner, som vi modtager, med mindre vi vurderer, at det tjener kundens 

interesser bedst at afslutte sagen, eller kunden selv anmoder om at sagen afsluttes. Hvis fristen for betaling 

af en faktura er betragteligt overskredet, afsluttes samarbejdet. 

 

Almindeligvis opbevares sagsakter og klientoplysninger elektronisk i 10 år, regnet fra tidspunktet for afslut-

ningen af hver enkelt sag. Opbevaringsperioden er fastsat af hensyn til vores rådgiveransvar og forsikrings-

forhold.   

 

Fortrolighed 

Focus Advokater er forpligtet til at behandle alle oplysninger i relation til opgaven og kunden fortroligt. For-

trolighedspligten gælder med respekt af retsregler, som pålægger os oplysningspligt over for offentlige myn-

digheder. Alle i Focus Advokater er underlagt særlige regler vedrørende intern viden om børsnoterede sel-

skaber og restriktioner for handel med værdipapirer. 
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Honorar og fakturering 

Focus Advokater fastsætter et honorar med udgangspunkt i en række faktorer, herunder tidsforbruget, om 

arbejdet ligger uden for normal arbejdstid, sagens kompleksitet, graden af specialistviden, de involverede 

værdier, det opnåede resultat samt det ansvar, der er forbundet med opgaven. 

 

Kunden debiteres særskilt for udlæg og omkostninger vedrørende opgaven. 

 

Når opgaven påbegyndes vil Focus Advokater efter anmodning fra kunden give et estimat over det forven-

tede honorar, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde, hono-

raret beregnes på blive oplyst. Honoraret tillægges moms efter gældende regler. 

 

Focus Advokater fakturerer som udgangspunkt månedsvis bagud. Vi kan dog kræve forudbetaling af større 

udlæg samt forudbetaling af honorar i en ny kunderelation. Sådanne beløb indsættes på en særskilt klient-

konto. 

 

Betalingsbetingelserne er 10 dage fra fakturadato (for kunder bosiddende i udlandet dog 20 dage). 

Ved for sen betaling beregnes renter i henhold til renteloven. 

 

Klientmidler 

Alle klientmidler, som vi modtager, administreres efter Advokatsamfundets gældende regler og indsættes på 

klientkonto i bank. Indestående på klientkonti er omfattet af lov om indskyder- og investorgarantiordning. 

Denne garantiordning er beløbsbegrænset til EUR 100.000 pr. kunde/pr. bank. Kunden kan vælge blandt de 

banker, hvor Focus Advokater har klientkonti. Undlader kunden at instruere Focus Advokater herom, vælger 

vi, hvilken klientkonto midlerne indsættes på. Tilskrevne renter tilfalder kunden i overensstemmelse med 

Advokatsamfundets regler herom. Eventuelle negative renter afholdes af kunden. Focus Advokater påtager 

sig intet ansvar for tab på klientkonti, såfremt banken bliver nødlidende. 

 

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring 

Focus Advokater er ansvarlig for den rådgivning, vi yder kunden i overensstemmelse med dansk rets almin-

delige regler med de nedenfor anførte begrænsninger. 

 

Vores ansvar for rådgivning i forbindelse med den enkelte opgave begrænses til 25 gange honoraret for den 

pågældende opgave, dog maksimalt DKK 25 mio. Er der tale om rådgivning vedrørende flere indbyrdes for-

bundne opgaver, gælder beløbsbegrænsningen på de DKK 25 mio. dog samtlige disse under ét. 

 

Focus Advokaters ansvar omfatter ikke ansvar for indirekte tab eller driftstab, herunder tab af data, tabt 

indtjening, tab af goodwill eller af omdømme, eller for pålagt bødeansvar og lignende. 

 

Vi anvender sikker mail i de situationer, hvor modtageren er sat op til at kunne modtage sikker mail. Vi er 

ikke ansvarlige for uautoriserede ændringer, virus, hacking eller lignende. 
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Hvis det er relevant at indhente rådgivning fra andre rådgivere, eksempelvis om udenlandske retsforhold 

eller en vurdering fra en teknisk sagkyndig, diskuteres en sådan opgave med kunden i forbindelse med valget 

af rådgiver. I alle tilfælde er kunden opdragsgiver for sådanne rådgivere, også selvom fakturaen stiles til Focus 

Advokater. Vi er ikke ansvarlige for disse rådgiveres bistand. 

 

Der kan alene rejses krav mod Focus Advokater og således ikke mod den enkelte partner eller andre medar-

bejdere. 

 

Ethvert krav mod Focus Advokater forældes i henhold til forældelseslovens frist på 3 år fra kendskab til et 

muligt krav, dog senest fem år fra det tidspunkt, den omhandlede bistand blev ydet, eller et dokument blev 

udstedt til kunden. 

Focus Advokater, vores partnere og medarbejdere er alle ansvarsforsikret. Ansvarsforsikringen dækker al 

advokatvirksomhed udøvet af os uanset, hvor den udøves. Såfremt der i forbindelse med en usædvanlig eller 

en ekstraordinær stor opgave er behov for en særlig projektansvarsforsikring, drøfter vi gerne på forhånd 

muligheden og vilkårene herfor. 

 

Ophavsret og markedsføring 

Vores juridiske bistand er målrettet den specifikke opgave og er alene ydet til brug for kunden i forbindelse 

med den pågældende opgave.  

 

Kunden har ret til at anvende skriftligt materiale, som vi udarbejder i hver enkelt sag. Hvor ikke andet er 

aftalt, har og bibeholder Focus Advokater alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til mate-

rialet. 

 

Når en opgave, hvor Focus Advokater har medvirket som rådgiver, er afsluttet og offentligt kendt, er vi be-

rettiget til at bruge den som reference i markedsføringsmæssig sammenhæng. 

 

Klager 

Hvis vores bistand eller honorar ikke lever op til kundens forventninger, opfordrer vi kunden til at rette hen-

vendelse til den partner, der har kunderelationen. Hvis ikke der kan findes en mindelig løsning, kan kunden 

indgive klage til Advokatnævnet. Generel vejledning herom findes på Advokatsamfundets hjemmeside: 

www.advokatsamfundet.dk. 

 

Lovvalg og værneting 

Eventuelle tvister mellem Focus Advokater og en kunde afgøres efter dansk ret og kan alene indbringes for 

domstole i Danmark efter retsplejelovens regler. 
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Odense, november 2017 

Focus Advokater P/S 

 

http://www.advokatsamfundet.dk/

