Advokat Peter Boholdt
Peter Boholdt Advokatanpartsselskab
CVR-nr. 37467464
Teknikerbyen 5
Søllerød
2830 Virum
(”Advokatfirmaet”)
OPLYSNING FOR AFTALER VEDRØRENDE VARER OG IKKE-FINANSIELLE
TJENESTEYDELSER INDGÅET UDEN FOR DEN ERHVERVSDRIVENDES
FORRETNINGSSTED ELLER VED FJERNSALG
_____
Det følgende gælder kun, hvis Klienten er forbruger, og aftalen om
advokatbistand indgås uden for Advokatfirmaets forretningssted
eller ved fjernsalg.
Forbrugeraftalelovens § 8: Inden der indgås en aftale om en vare
eller en ikkefinansiel tjenesteydelse, skal den erhvervsdrivende,
hvis aftalen indgås uden for den erhvervsdrivendes forretningssted
eller ved fjernsalg, på en klar og forståelig måde give
forbrugeren oplysning om
1)
varens eller tjenesteydelsens vigtigste egenskaber i et omfang,
der svarer til kommunikationsteknikken og til varen eller
tjenesteydelsen,
Fremgår af aftaledetaljerne.
2)
den erhvervsdrivendes identitet og den fysiske adresse, hvor den
erhvervsdrivende er etableret, samt eventuelle telefon og faxnumre
og e-mailadresse,
Peter Boholdt Advokatanpartsselskab
Advokat Peter Boholdt
Teknikerbyen 5, 1., Søllerød
2830 Virum
Telefon 91 55 91 00
advokat@peterboholdt.dk
3)
hvor det er relevant, identitet og den fysiske adresse på den
erhvervsdrivende, som der handles på vegne af,
Ej relevant.
4)
den fysiske adresse på den erhvervsdrivendes forretningssted og,
hvor det er relevant, adressen på forretningsstedet for den
erhvervsdrivende, som der handles på vegne af, hvis den er
forskellig fra den adresse, der er opgivet i overensstemmelse med

nr. 3, og hvortil forbrugeren kan indgive eventuelle klager,
Ej relevant.
5)
den samlede pris for varen eller tjenesteydelsen inklusive
afgifter eller, hvis varens eller tjenesteydelsens art gør, at
prisen ikke med rimelighed kan udregnes på forhånd, den måde,
hvorpå prisen skal udregnes, samt, hvor det er relevant, alle
yderligere omkostninger vedrørende fragt, levering eller porto og
enhver anden omkostning eller, hvor disse omkostninger ikke med
rimelighed kan udregnes på forhånd, oplysning om, at der kan
forekomme sådanne yderligere omkostninger,
Fremgår af aftaledetaljerne.
6)
de samlede udgifter pr. afregningsperiode, hvor der er tale om
tidsubestemte aftaler eller abonnementsaftaler, herunder de
samlede månedlige udgifter, hvor der er tale om tidsubestemte
aftaler eller abonnementsaftaler, der betales med et fast beløb,
eller, hvor de samlede udgifter ikke kan udregnes på forhånd,
oplysning om, hvordan prisen skal udregnes,
Fremgår af aftaledetaljerne.
7)
eventuelle omkostninger for forbrugeren ved anvendelse af den
pågældende fjernkommunikationsteknik til indgåelse af aftalen, når
de beregnes efter en anden takst end grundtaksten,
Ingen omkostninger herfor opkræves af Advokatfirmaet. Forbrugeren
kan have omkostninger til internetabonnement, mobiltelefoni mv.,
som afholdes af forbrugeren selv.
8)
vilkår om betaling, levering, opfyldelse, det tidspunkt, hvor den
erhvervsdrivende forpligter sig til at levere varen eller yde
tjenesteydelsen, og, hvor det er relevant, den erhvervsdrivendes
praksis for klagebehandling,
Betalingsvilkår fremgår af aftaledealjerne og/eller
forretningsbetingelserne.
Advokatbistanden ydes efter nærmere aftale om tidspunkt og omfang
med forbrugeren og i overensstemmelse med det, sagen tilsiger.
Klager behandles af Advokatfirmaet. Kan der ikke findes en
mindelig løsning, og klagen afvises, giver Advokatfirmaet
skriftligt, direkte og af egen drift orientering til Klienten om
Advokatnævnets fysiske adresse og hjemmesideadresse, samt om
Advokatnævnets kompetence til behandling af tvister vedrørende
advokatens salær.

9)
hvorvidt der er fortrydelsesret, og i givet fald betingelser,
tidsfrist og procedurer for at gøre fortrydelsesretten gældende,
jf. § 20, samt den standardfortrydelsesformular, der er angivet i
bilag 3 til loven,
Efter lovens §§ 1819 gælder der som udgangspunkt fortrydelsesret,
hvorefter forbrugeren inden 14 dage efter den dag, hvor aftalen
indgås, kan fortryde aftalen om advokatbistand.
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal forbrugeren underrette
Advokatfirmaet om, at forbrugeren har fortrudt aftalen.
Afgives underretningen skriftligt – f.eks. pr. brev eller email –
skal den blot sendes inden fristens udløb. Brev kan sendes til
Teknikerbyen 5, 1., Søllerød, 2830 Virum. Email kan sendes til
advokat@peterboholdt.dk
Ønsker forbrugeren at anvende en formular til fortrydelsen, kan
forbrugeren anvende formularen sidst i dette dokument.
10)
hvor fortrydelsesretten ikke finder anvendelse, jf. § 18, stk. 2
og 3, at forbrugeren ikke vil kunne gøre fortrydelsesretten
gældende,
Ej relevant.
11)
hvor det er relevant, under hvilke omstændigheder forbrugeren
mister sin fortrydelsesret,
Forbrugeren mister sin fortrydelsesret, når forbrugeren
udtrykkeligt anmoder om, at opgaven påbegyndes inden
fortrydelsesrettens udløb, jf. lovens § 18, stk. 2, nr. 2.
12)
hvor det er relevant, at forbrugeren skal betale udgifterne til
tilbagelevering af varen i tilfælde af fortrydelse og i
forbindelse med aftaler om fjernsalg, hvis varen i kraft af sin
art ikke kan returneres med normal post, udgifterne til
returnering af varen,
Ej relevant, da der er tale om en tjenesteydelse, og
tilbagelevering dermed ikke kommer på tale.
13)
at forbrugeren ved tilbagetræden fra en tjenesteydelsesaftale,
hvis aftalens opfyldelse på forbrugerens udtrykkelige anmodning er
påbegyndt inden fortrydelsesfristens udløb, skal betale den
erhvervsdrivende for rimelige omkostninger i henhold til § 25,
stk. 1 og 2,
Forbrugeren skal ved tilbagetræden fra en aftale om advokatbistand

betale det honorar, der fremgår af aftaledetaljerne.
14)
at købelovens mangelsregler kan finde anvendelse,
Ej relevant.
15)
hvor det er relevant, eftersalgskundebistand og betingelserne
herfor, eftersalgsservice og handelsmæssige garantier,
Ej relevant.
16)
relevante adfærdskodeks og, hvor det er relevant, oplysning om,
hvordan eksemplarer heraf kan fremskaffes,
Advokater er underlagt de advokatetiske regler, som kan
fremskaffes på www.advokatsamfundet.dk
17)
hvor det er relevant, aftalens varighed eller for tidsubestemte
aftaler eller for aftaler, der forlænges automatisk, betingelserne
for at opsige aftalen,
Ej relevant.
18)
hvor det er relevant, minimumsvarigheden af forbrugerens
forpligtelser i henhold til aftalen,
Ej relevant.
19)
hvor det er relevant, forskud eller andre finansielle garantier,
som forbrugeren skal betale eller stille efter anmodning fra den
erhvervsdrivende, og betingelserne herfor,
Såfremt forbrugeren skal indbetale et
forskud/omkostningsdepositum, fremgår dette af aftaledetaljerne.
20)
hvor det er relevant, funktionaliteten, herunder gældende tekniske
beskyttelsesforanstaltninger, for digitalt indhold,
Ej relevant.
21)
hvor det er relevant, det digitale indholds evne til at fungere
sammen med hardware og software, i henhold til hvad den
erhvervsdrivende ved eller med rimelighed burde have vidst, og
Ej relevant.

22)
hvor det er relevant, mulighed for klageadgang og i givet fald om
fremgangsmåden ved klage.
Advokatnævnet kan behandle klager over advokaters adfærd og salær.
Advokatnævnets adresse er: Advokatnævnets sekretariat,
Kronprinsessegade 28, 1306 København K, telefon: 33 96 97 98,
email: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Stk. 2. I forbindelse med offentlige auktioner kan oplysningerne
nævnt i stk. 1, nr. 24, erstattes med de tilsvarende oplysninger
om auktionarius.
Ej relevant.
Stk. 3. Oplysninger, som den erhvervsdrivende har pligt til at
give forbrugeren, skal afgives på dansk, såfremt den
erhvervsdrivende har markedsført den pågældende vare eller
tjenesteydelse på dansk, medmindre forbrugeren giver sit
udtrykkelige samtykke til at modtage oplysningerne på et andet
sprog.
Oplysninger afgives på dansk.
____________________________
STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR
Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten
gøres gældende, og fortrydelsesretten ikke forud for er
bortfaldet.
Det er ikke obligatorisk at anvende formularen.
Til
Peter Boholdt Advokatanpartsselskab
Advokat Peter Boholdt
Teknikerbyen 5, 1., Søllerød
2830 Virum
advokat@peterboholdt.dk
Jeg/vi meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre
fortrydelsesretten gældende i forbindelse med aftale om
advokatbistand indgået _____________ (dato)
Forbrugerens navn:
Forbrugerens adresse:
Dato:

Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis
formularens indhold meddeles på papir):
________________________________

