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OPPDRAGSBEKREFTELSE
Advokater er pålagt å sende en oppdragsbekreftelse for alle oppdrag.
Jeg oversender derfor til deg en beskrivelse av oppdraget og våre betingelser. Dersom du har
spørsmål til dette, er du velkommen til å kontakte meg.
1. Oppdraget
Jeg bekrefter med dette at jeg har påtatt meg å bistå deg i sak som gjelder (saksforhold).
Med mindre annet er avtalt, omfatter ikke oppdraget rådgivning i forhold til (forbehold).
2. Oppdragets varighet
Det er vanskelig å si noe om oppdragets varighet da dette avhenger av sakens utvikling.
3. Salærberegning og omkostninger
Vår timesats er avtalt til NOK (timesats),- eks. mva.
Det faktureres kun for effektiv tid til arbeid med saken. Vår minste tidsenhet er 0,25 time (15 minutter).
Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time.
Vi sender normalt faktura for utført arbeid hver andre måned og ved avsluttet oppdrag. Med faktura
følger spesifisert timeliste, samt eventuell utleggsspesifikasjon.
I forbindelse med oppdraget kan det påløpe utgifter til for eksempel rettsgebyr, vitner, innhenting av
verdivurdering/takst, spesialisterklæring, og andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess.
Slike utgifter vil bli viderefakturert til deg.
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En part kan også bli ansvarlig for motpartens saksomkostninger. Saksomkostninger vil ofte, men ikke
alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold.
4. Behandling av informasjon – kommunikasjon med klient
Som vedlegg til denne oppdragsavtale, følger vår personvernerklæring. Det vises til denne i sin helhet.
Med mindre annet er avtale, har jeg anledning til å drøfte din sak med andre advokater i vårt firma. Alle
advokatfirmaets medarbeidere er underlagt taushets- og fortrolighetsplikt.
Jeg vil kontinuerlig holde deg informert om utvikling i saken. Jeg vil holde kontakt med deg per ordinær
postgang, via telefaks, via e-post eller per telefon. Vi gjør oppmerksom på at vår e-post er kryptert.
5. Klageadgang
Dersom du på noe tidspunkt skulle være misfornøyd med våre tjenester, er du velkommen til å ta dette
opp med meg.
Du har anledning til å be Advokatforeningens Disiplinærorgan for Agder og Rogaland om å vurdere om
oppdraget er utført i henhold til reglene for god advokatskikk. Du har også anledning til å klage dersom
du er misfornøyd med salærets størrelse. Klagefristen er normalt seks måneder.
En avgjørelse av disiplinærorganet kan også klages inn for Advokatforeningens Disiplinærnemnd.
6. Ansvarsforsikring og ansvarsbegrensning
For advokatvirksomhet er det særskilte krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring. Hovedregelen er
at vårt ansvar er begrenset til den lovpålagte forsikringssum som p.t. er
kr 5 mill. kroner per skadetilfelle.
Med mindre jeg får en snarlig skriftlig tilbakemelding fra deg, legger jeg til grunn at våre oppdragsvilkår
er akseptert.
Jeg ser frem til videre samarbeid.
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