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1. Juridisk hotline 

1.1 Abonnenten har adgang til gratis telefonisk konsultation hos HjulmandKaptain. Alle juridiske 

rådgivere hos HjulmandKaptain er omfattet af aftalen, der dækker op til maksimalt to ti-

mers telefonisk hotline årligt i abonnementsperioden.  

 

1.2 Juridisk hotline omfatter adgang for 1 navngiven bruger, der skal angives som kontaktper-

son i forbindelse med abonnementsaftalens indgåelse.  

 

2. Statusmøde  

2.1 Abonnementet indeholder 2 stk. årlige statusmøder med en advokat fra HjulmandKaptain. 

Mødetidspunktet fastlægges efter nærmere aftale med HjulmandKaptain og afholdes på 

HjulmandKaptains kontor i Aalborg medmindre andet konkret aftales.  

 

2.2 Hensigten med mødet er at få et juridisk overblik og status på abonnentens virksomhed, 

herunder drøftelse af eventuelle fremtidige tiltag m.m.  

 

2.3 Hvert møde er fastsat til en varighed på 1 time.  

 

3. Timesats for juridisk sagsbehandling 

3.1 I abonnementsperioden giver HjulmandKaptain 20 % rabat på timesatsen for juridisk sags-

behandling og rådgivning, som ikke måtte være omfattet af nærværende abonnement.  

 

4. Almindelige betingelser  

4.1 Abonnementet er gældende for en periode på 12 måneder af gangen. Abonnementet kan 

dog maksimalt løbe i 2 år. 

 

4.2 Begge parter kan opsige aftalen skriftligt med en måneds varsel til udløbet af abonne-

mentsperioden på 12 måneder. Parterne kan ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning i til-

fælde af misbrug eller anden misligholdelse fra den anden parts side.   
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4.3 Abonnementsafgiften, jf. § 5, betales helårligt forud. HjulmandKaptain fremsender faktura, 

og betaling skal være sket senest 14 dage efter fakturadato.  

 

4.4 Alle oplysninger vedrørende abonnenten som HjulmandKaptain måtte komme i besiddelse 

af i forbindelse med abonnementet, behandles fortroligt i henhold til de til enhver tid gæl-

dende advokatetiske regler.  

 

4.5 Enhver oplysning og information som abonnenten kommer i besiddelse af i kraft af abon-

nementet, må ikke videregives, sælges, mangfoldiggøres eller på anden måde overdrages til 

andre – heller ikke i redigeret form.  

 

4.6 Abonnementet er personligt, og kan ikke overdrages. 

 

5. Abonnementspris  

5.1 Den årlige abonnementspris er fastsat til kr. 5.000,00 excl. moms.  

 

 

 

   

 


