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I.

Salærene avtales individuelt for hver enkelt sak. Avtale mellom advokat og klient vil
bli bekreftet ved en skriftlig oppdragsbekreftelse.

Il.

Nedenstående er veiledende for oppdrag i forbrukerforhold.
Hvor salæret baseres alene på tidsforbruk, vil advokaten kreve et salær varierende
mellom kr 1.800.- og kr 2.300.- pr. time. For arbeid utført av advokatfullmektig
gjelder egne lavere satser.
Dersom det etter en kort innledende konsultasjon blir klart at en ikke har noen sak, vil
det normalt ikke bli krevd salær.
For skriving av «standard» testament, ektepakt eller lignende dokument, som kan
utformes etter en kort konferanse, avkreves et salær på kr 4.500.-.
For «standard» oppgjørsoppdrag for fast eiendom avkreves et salær på kr. 15.000,Kontorutgifter som kopieringsutgifter, porto og betalingsformidlingsutgifter mm.
kommer i tillegg.
Alle priser er eks. m.v.a.
Omkostninger til det offentlige, eksempelvis tinglysingsgebyr, rettsgebyr ved
verserende saker mm. kommer i tillegg til honoraret.

III.

I mange saker vil hele eller deler av omkostningene til klient kunne kreves dekket
under forsikringsordninger. Be advokaten redegjøre nærmere for hvorvidt din sak
kommer inn under disse regler.
En rekke saker kommer inn under reglene om såkalt benefiserte saker / fritt
rettsråd. Advokaten vil orientere deg om hvilke rettigheter du har i slike saker.

IV.

Forøvrig vil de konkrete salæravtaler variere etter oppdragets art. Salæret kan,
etter avtale, være en fast rund sum, en pris basert på faktisk medgått tid i saken,
en pris basert på vurdering av såvel tidsforbruk som vanskelighetsgrad og resultat.
De vilkår som gjelder for det konkrete oppdrag vil fremgå av den oppdragsbekreftelse
som advokaten vil oversende når arbeidet med din sak starter opp.
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