KAISER & KOLLEGEN
RECHTSANWÄLTE / FACHANWÄLTE / MEDIATOREN
Casterfeldstraße 93, 68199 Mannheim
(Zentrale)

Diefenbachweg 2-4, 64625 Bensheim
(Niederlassung)

Gartenstraße 40/1, 69168 Wiesloch
(Niederlassung)

Darmstädterstraße 20, 64331 Weiterstadt
(Niederlassung)

Umowa zlecenia
Pan/Pani/Firma

– poniżej klient –

udziela zlecenia kancelarii prawniczej Kaiser & Kollegen Rechtsanwälte
– poniżej kancelaria –

–

do porady prawnej __

–

do przedstawicielstwa pozasądowego __

–

do przedstawicielstwa przed organami sądowymi __
(proszę zaznaczyć krzyżykiem)

dotyczące zdarzenia/sprawy:

1.
Odpowiedzialność kancelarii i wszystkich do niej należących prawników jest, o ile
szkoda nie została wyrządzona umyślnie lub na podstawie umyślnego niedbalstwa,
ograniczona do kwoty 250.000,00 €. Za treść porad telefonicznych odpowiedzialność
będzie przejmowana tylko w przypadku pisemnego potwierdzenia od kancelarii.

2.
Zgodnie z § 33 BDSG wskazujemy na to, że dane osobowe klienta są
przechowywane w celu elektronicznego przetwarzania danych oraz obsługi jego
sprawy prawnej dla celów wewnętrznych.

2

3.
Kancelaria będzie przechowywać akta adwokackie nie dłużej niż pięć lat po
wygaśnięciu mandatu lub sześciu miesięcy od przyjęcia odbioru. Kancelaria ma
prawo do zachowania zapisów i wszystkich jej dostarczonych dokumentów do chwili
całkowitej spłaty należącego się jej wynagrodzenia.

4.
Miejsce wykonania zobowiązania jest siedziba kancelarii.

5.
Klient został poinformowany, że w sporach z zakresu prawa pracy w pierwotnym
postępowaniu nie ma możliwości roszczenia o zwrot kosztów pomocy prawnej w
pierwszej instancji.

6.
Jeśli żadna inna umowa nie została zawarta, kancelaria oblicza wstępne konsultacje,
porady i informacje zgodnie z kodeksem wynagrodzenia prawnego na podstawie §
34 RVG, dla konsumentów € 190.00 netto plus ryczałt kosztów administracyjnych i
podatek VAT, dla przedsiębiorców o wysokosci € 250.00 netto plus ryczałt kosztów
administracyjnych i podatek VAT.

7.
Klient niniejszym wyraźnie wyraził zgodę, że kancelaria może prowadzić z nim
korespondencje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.
Podpisując tę umowę, klient potwierdza, że zrozumiał jej treść i równocześnie
otrzymał jej kserokopię. Obie strony umowy podpisują na każdej stronie swoimi
inicjałami.

__________________
Miejsce, data

__________________

______________________

Kancelaria

Klient

(Zlecenie przyjęte)

(Zlecenie oddane)

