ALWå
ADVOKATBYRÅ AB

Advokat Marie Alwå

INFORMATION TILL KLIENT
Alwå Advokatbyrå AB erbjuder tjänster i enlighet med Sveriges Advokatsamfunds
etiska regler. Vi erbjuder en inledande juridisk konsultation med personligt möte.
Är vi överens om uppdraget så undertecknar du en fullmakt för oss att företräda dig.
Om ärendet går att finansiera med rättsskydd kontaktar vi ditt försäkringsbolag. Om
det gäller en tvist skall det framgå att ditt krav är bestritt och då behöver vi först skriva
till motparten för att ta reda på inställningen. Du betalar löpande motsvarande
självrisken på din försäkring.
I vissa ärenden betalar staten rättshjälp. Det grundar sig på dina behov utifrån din
finansiella situation. Ju lägre inkomst desto större subvention från staten, för att
upphöra helt om din inkomst överstiger en viss årsinkomst. Ansökan behandlas av
domstol eller rättshjälpsnämnden.
Brottmål, målsägandeuppdrag, migrationsärenden och förvaltningsärenden förutsätter
ett förordnade av domstol eller myndighet. Vi ersätts då genom statens rättshjälp.
Övriga ärenden debiterar vi löpande motsvarande ett timarvode som bestäms utifrån
ärendets karaktär och svårighetsgrad. Utlandsärenden och specialistärenden har en
högre timkostnad. Du kan bli ombedd att betala ett förskott som avräknas mot nedlagd
tid. Anlitar vi platsombud i utlandet går faktureringen genom oss.

marie.alwa@alwaadvokat.se

www.alwaadvokat.se
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252 20 HELSINGBORG
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Tel: 042 – 18 70 55
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Nedlagd tid är enbart en faktor som påverkar arvodet. Vår skicklighet, värdet på
tvistebeloppet och framgång kan öka arvodets storlek. Vårt minimum i debitering
omfattar 15 minuter.
Vi har 14 dagar som betalningsvillkor.
Timkostnaden i ditt ärende är 1 800 kr exklusive moms.
All korrespondens i ditt ärende skickar vi kopia till dig så du kan följa ärendets gång
och handläggning. Vi behåller din akt hos oss i 10 år. Den förvaras i arkiv. Vi
behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. För närmare
information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisas du till vår hemsida.
Du får tag på oss via vår växel (042-18 70 55) där vi har hjälp av sekreterare. Våra
mobiler bevakar vi inte under dagen så det är inte det bästa sättet att få tag på oss då vi
kan vara ute på uppdrag där vi inte kan svara i telefonen.
Uppdragstagare är alltid Alwå Advokatbyrå AB och inte den enskilde advokaten. Vi
som arbetar här är advokat Marie Alwå. Sekreterare och juridisk assistent är Elin
Danielsson och Jessica Druvholm. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida.
www.alwaadvokat.se
Välkommen till oss på Stortorget 9 i Helsingborg.
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