
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forretningsbetingelser for Abel & Skovgård Larsen 
 

 

Abel & Skovgård Larsens forretningsbetingelser gælder for alle de opgaver advokatfirmaet på-

tager sig medmindre andet er aftalt med klienten. 

 

 

Opdraget 

 

Abel & Skovgård Larsens opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med 

klienten. 

 

 

Instrukser 

 

Abel & Skovgård Larsen yder rådgivning på grundlag af og i overensstemmelse med klientens 

instrukser. Vi er dog berettiget til at nægte og efterkomme instrukser, såfremt dette vil stride 

mod lovgivningen eller andre regler, f.eks. reglerne om god advokatskik. 

 

 

Kommunikation 

 

Abel & Skovgård Larsen garanterer ikke for at fortrolighed kan opretholdes ved ekstern kom-

munikation, herunder i form af mails og andre kommunikationsmidler. 

 

 

Konflikter 

 

Abel & Skovgård Larsen undersøger forud for opstarten af et opdrag, om der foreligger interes-

sekonflikter, som medfører at advokatfirmaet er afskåret fra at repræsentere klienten. 

 

Opdraget forhindrer ikke, at Abel & Skovgård Larsen med respekt af gældende interessekon-

fliktregler, kan rådgive andre virksomheder indenfor samme branche som klientens. 

 

 

 

 

 

 
ADVOKATFIRMA SØNDER ALLÉ 9 TLF. +45 89 31 90 00  abel@abel.dk 
CVR-nr. DK 81 99 35 13 DK-8000 AARHUS C Bank 4387 5940421618  www.abel.dk 

24. august 2017 
J.nr.: 55301-001 
TW/BKN 

 



2/4 

 

Tavshedspligt 

 

Abel & Skovgård Larsen er underlagt tavshedspligt. Oplysninger som hidrører fra eller vedrører 

advokatfirmaets klienter behandles fortroligt. Fortrolighedsforpligtelsen gælder også efter op-

dragets afslutning. 

 

Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt af regler, som pålægger advokatfirmaet oplys-

ningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder blandt andet reglerne i 

hvidvasklovgivningen.  

 

 

Honorar og fakturering 

 

Abel & Skovgård Larsens honorar fastsættes på grundlag af ressourceforbruget og af den 

værdi, som advokatfirmaets rådgivning har tilført opdraget. Der er tale om en samlet vurde-

ring, hvori blandt andet indgår det anvendte tidsforbrug, anvendt specialkompetence, opdra-

gets kompleksitet, om opdraget har nødvendiggjort indsats under betydelig tidspres eller uden 

for normal arbejdstid, den interesse opdraget repræsenterer for klienten, det ansvar der er 

forbundet med opdraget og det opnåede resultat. Honorar tillægges moms, medmindre der 

gælder særlige undtagelser i henhold til gældende lovgivning.  

 

I forbindelse med at der indgås aftale om ydelse af rådgivning giver advokatfirmaet efter an-

modning fra klienten oplysning om de vigtigste elementer i den påregnede bistand og om stør-

relsen af det skønnede honorar. Klienten vil endvidere efter anmodning få oplysning om, hvilke 

udlæg advokatfirmaet forventer at skulle afholde i forbindelse med sagens behandling. 

 

I forbrugerforhold giver advokatfirmaet de anførte oplysninger om honorarets størrelse samt 

opdraget i øvrigt, uanset om klienten anmoder herom i henhold til gældende regler herfor.  

 

Abel & Skovgård Larsen er berettiget til at afregne sager a conto. 

 

Betalingsbetingelser er netto kontant 8 dage fra fakturadato, hvorefter der kan beregnes ren-

ter i overensstemmelse med Rentelovens bestemmelser. 

 

 

Dækninger af omkostninger 

 

Abel og Skovgård Larsen er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af klienten.  

 

Afholdte omkostninger, herunder større fotokopieringsopgaver og rejseomkostninger, debite-

res klienten.  

 

 

Opdragets varighed 

 

Klienten såvel som Abel og Skovgård Larsen kan til enhver tid bringe opdraget til ophør. Abel 

og Skovgård Larsens opsigelse vil i givet fald ske med respekt af de Advokatetiske Regler, som 
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indebærer, at en advokat ikke må udtræde af en sag på en sådan måde og under sådanne om-

stændigheder, at klienten afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge anden 

juridisk bistand.  

 

I det omfang et opdrag bringes til ophør før dets ordinære afslutning, vil Abel og Skovgård Lar-

sen være berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til, at opdraget brin-

ges til ophør.  

 

 

Ansvarsbegrænsning 

 

Abel og Skovgård Larsen er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets alminde-

lige regler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre klienten, med de nedenfor anførte 

begrænsninger.  

 

Abel og Skovgård Larsens ansvar omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, good-

will eller lignende indirekte tab.  

 

Herudover gælder, at Abel og Skovgård Larsens ansvar for rådgivning i forbindelse med opdra-

get, ikke kan overstige kr. 100 mio., og i øvrigt er begrænset i henhold til vores forsikringsbe-

tingelser i Codan.  

 

Klienten kan alene rejse krav mod Abel og Skovgård Larsen og således ikke mod den enkelte 

partner eller andre juridiske medarbejdere.  

 

Som danske advokater rådgiver Abel og Skovgård Larsen alene om danske juridiske forhold. 

Såfremt opdraget involverer udenlandsk lovgivning, anbefaler Abel og Skovgård Larsen, at kli-

enten engagerer lokale advokater.  

 

Abel og Skovgård Larsen er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere, 

herunder uanset om sådanne rådgivere er engageret med Abel og Skovgård Larsens bistand.  

 

Alle beløb som indbetales til Abel og Skovgård Larsens klientkonti indsættes på klientbankkonti 

i et dansk pengeinstitut for klientens regning og risiko. Abel og Skovgård Larsen påtager sig 

ikke noget ansvar for beløb, som indbetales på Abel og Skovgård Larsens klientbankkonti, så-

fremt pengeinstituttet, hvor beløbende indbetales skulle blive nødlidende. Advokatfirmaet kan 

således ikke holdes ansvarlig, hvis pengeinstituttet ikke er i stand til at tilbagebetale beløb, 

som indbetales på Abel og Skovgård Larsens klientbankkonti.  

 

 

Arkivering 

 

Sagsakter opbevares på arkiv i tre år regnet fra opdragets afslutning, hvorefter de makuleres.  
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Markedsføring 

 

Abel og Skovgård Larsen kan i sin markedsføring henvise til at advokatfirmaet har fungeret 

som advokat for klienten i relation til opdraget, når dette er afsluttet og offentlig kendt.  

 

 

Identitetsoplysninger 

 

Abel og Skovgård Larsen er i lighed med andre advokatfirmaer omfattet af reglerne i hvidvask-

lovgivningen.  

 

Loven pålægger bl.a. advokatfirmaet at indsamle og opbevare identitetsoplysninger om alle 

vore klienter. Klienter skal derfor i forbindelse med påbegyndelse af en opgave oplyse navn, 

adresse og CPR- eller CVR-nummer, samt i fornødent omfang fremvise dokumentation herfor.  

 

For selskabers og fondes vedkommende er advokatfirmaet endvidere forpligtet til at indhente 

og opbevare oplysninger og dokumentation for selskabets/fondes reelle ejerforhold.  

 

 

Klager 

 

Vores klienter kan i tilfælde af utilfredshed med den ydede rådgivning eller vores behandling af 

sagen i øvrigt altid kontakte enten den ansvarlige partner eller formanden for advokatfirmaets 

forretningsudvalg.  

 

Vi er underlagt de Advokatetiske Regler, som udstedes af Advokatrådet. Klager over vores råd-

givning og det beregnede salær kan derfor ligeledes indbringes for Advokatrådet/Advokatnæv-

net. De Advokatetiske Regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk 

 

 

Lovvalg og værneting 

 

Eventuelle tvister mellem en klient og Abel og Skovgård Larsen skal løses i overensstemmelse 

med dansk ret og kan alene indbringes for danske domstole.  
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