
GENERELLE BESTEMMELSER 
 
 

Oppdragets varighet 

Oppdragets varighet bestemmes av Dem som oppdragsgiver. For det tilfelle at oppdraget blir større 

enn først antatt, vil vi avklare dette med Dem, før eventuell videre behandling av saken.  

 

 

Beregning av salær 

Salæret beregnes etter en kombinasjon av arbeidets art, medgått tid, sakens kompleksitet og resultat. 

Som utgangspunkt beregnes en timepris per dato   

 

Advokat 

 

 Kr 1 500,- til kr 2 200,-  

 

Advokatfullmektig 

 

 Kr 1 400,- til kr 1 850,- 

 

Prisen er oppgitt eksklusive merverdiavgift.  

 

Timesatsen beregnes pr. 15 minutt, dvs. ¼ timepris pr. påstartede kvarter.  

 

Vi gjør oppmerksom på at selv korte telefonsamtaler og e-poster fra klient til ansvarlig advokat 

avregnes med minimum 0,25 time.  Vi oppfordrer derfor klienten til å være bevisst timeforbruket.  

  

Fastpris 

Noen saker er av en slik art, at det er mest hensiktsmessig for klienten å avtale en fastpris. Fastpris vil 

avhenge av arbeidets art, medgått tid, kompleksitet og resultat, og fastsettes i hvert enkelt tilfelle.   

 

Ved fastpris forbundet med utarbeidelse av kjøpekontrakt og / eller oppgjør, inkluderer dette 

innfrielse, dertil sletting av 1 – ett – stk. pant.  

 

Innfrielse/ sletting av øvrige pant (gjelder også utleggsforretninger), belastes med stykkpris per dato 

 

Kr 2 000,-/stk. 

 

Prisen er oppgitt eksklusive merverdiavgift. 

 

Rettshjelpssaker 

Klientens eventuell rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre 

forsikringsordninger kan dekke kostnader til advokatbistand i enkelte saker (eksklusive egenandel), 

avhengig av forsikringsvilkårene. 

 

Ansvarlig advokat vil gi nødvendig informasjon om dette, dersom Din sak antas å falle inn under 

denne ordningen. 

 

I tilfeller hvor det søkes om rettshjelpsdekning under Deres (sikredes) forsikring, vil vi utfakturere fast 

egenandel (vanligvis kr 2-4 000,- avhengig av forsikringssak) a-konto.  Variabel egenandel – 20 % av 

overskytende – faktureres fortløpende.  

 

Vi gjør for øvrig oppmerksom at rettshjelpsdekningen først kommer til anvendelse når det foreligger 

en tvist. Som tvistetidspunkt legger forsikringsselskapene til grunn det tidspunkt det er fremsatt et 



økonomisk krav som avvises av motparten. Dette innebærer alle timer påløpt før tvist foreligger, ikke 

faller inn under rettshjelpsdekningen, og derfor må betales av klienten i sin helhet.  

 

Fri rettshjelp/rettsråd/sakførsel 

Lov om rettshjelp åpner for at enkelte saker gir rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige.  

 

Ansvarlig advokat vil gi nødvendig informasjon om dette, dersom Din sak antas å falle inn under 

denne ordningen. Det presiseres dog at De som klient er ansvarlig for salærkravet, uavhengig av om 

De får innvilget fri rettshjelp/rettsråd/sakførsel.  

 

 

Fakturering 

Med unntak av rettshjelpssaker, og saker hvor det har avtalt fastpris, faktureres påløpt salær 

fortløpende, vanligvis månedlig. 

 

Unntak fra denne regelen er i gjeldsordningssaker, hvor det faktureres forskuddsvis a-konto.  

 

Alle omkostninger og eventuelle utlegg som advokaten forskutterer, slik som rettsgebyr o.l., blir 

fakturert ut sammen med salæret.  

 

Spesifikasjon av timeforbruk, omkostninger og eventuelle utlegg, følger vedlagt fakturaen. 

Spesifikasjonen er oppgitt eksklusive merverdiavgift.  

 

 

Forfall 

Med mindre annet fremgår av avtale, utfaktureres salæret etterskuddsvis, og da vanligvis med 14 

dagers forfall.  

 

Vi gjør oppmerksom på at De selv er ansvarlig for å melde inn eventuelle feil i fakturagrunnlaget, det 

samme gjelder for opplysninger som endring av bosted / adresse. Slik melding må være oss i hende 

senest fristdagen (forfall). 

 

For det tilfelle at De ikke kan betale innen gitte frist, bes De straks ta kontakt med vår 

regnskapsansvarlig på tlf. 926 97 000, eller ved å sende e-post til post@virtus.as. Slik melding må 

være oss i hende senest fristdagen. 

 

Betalingspåminnelse / inkasso 

Det kan være mange årsaker til at en faktura ikke blir betalt innen fristen, forglemmelse som en av 

dem. Virtus Advokat AS sender derfor alltid ut 1 – én – betalingspåminnelse, før saken blir oversendt 

til vår inkassoparter, som følger opp kravet videre.  

 

Når kravet først er oversendt vår inkassopartner skal alle henvendelser vedrørende kravet rettes dit.  

 

Sakens utfall / saksomkostninger / rettsgebyr 

Selv om ansvarlig advokat har angitt sin oppfatning av saken, herunder dens mulige utfall, innebærer 

ikke det at ansvarlig advokat, eller advokatfirmaet som sådan, har noe rettslig ansvar for det resultat 

som oppnås. 

 

Klageadgang 

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. De 

har også anledning til å klage, dersom De er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid 

kan dog i utgangspunktet ikke påklages ovenfor disiplinærorganene.  

 

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på 

Advokatforeningens hjemmeside: www.jus.no, under Råd og rettshjelp 

http://www.jus.no/

