
 

FORRETNINGSBETINGELSER 
Disse forretningsbetingelser er gældende for ethvert køb af 
digitale testamenter via denne hjemmeside.  

Virksomhedsoplysninger 
STORM Advokatfirma, CVR-nummer 39495937, er etableret 
på følgende adresser: 

Tankedraget 7, 5. sal 
9000 Aalborg 

Messevej 2 
9600 Aars 

Østergade 15, 2. sal 
9690 Fjerritslev 
  
Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 72 30 12 05 samt 
på e-mailadressen mail@stormadvokatfirma.dk.  

STORM Advokatfirma er organiseret som et partnerselskab.  

Advokaterne hos STORM Advokatfirma er beskikket af 
Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfun-
det.  

Forsikringsdækning og ansvar 
Alle advokater hos STORM Advokatfirma er omfattet af fir-
maets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg 
Forsikring.  

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af 
STORM Advokatfirma, uanset hvor advokatvirksomheden 
udøves.  

STORM Advokatfirma er ansvarlig efter dansk rets almin-
delige regler. Ansvaret er dog begrænset til et beløb 
svarende til kr. 5.000.000,00 pr. sag. Dog således, at 
STORM Advokatfirma har mulighed for konkret at forhøje 
forsikringsdækningen, såfremt klienten måtte ønske dette.  

Alle partnere og ansatte er dog ikke ansvarlige for indirekte 
tab eller følgeskader, såsom mistet fortjeneste, goodwill mv.  

Honorering 
For udarbejdelse af 1 stk. testamente uden juridisk rådgivn-
ing opkræves et honorar på kr. 1.499,00 inklusiv moms.  

Det fulde beløb forudbetales inden modtagelse af testa-
mentet.  

For udarbejdelse af 1 stk. testamente med juridisk rådgivn-
ing og gennemgang af testamentet opkræves kr. 2.449,00 
inklusiv moms.  

Det fulde beløb på kr. 2.449,00 inklusiv moms opkræves 
inden modtagelse af testamentet. Heraf udgør kr. 1.499,00 
inklusiv moms forudbetaling for testamentet, og kr. 950,00 
inkl. moms udgør sikkerhed for honorar for juridisk rådgivn-
ing og gennemgang af testamentet.  

Fortrydelsesret 
Levering af digitale testamenter via denne hjemmeside 
er ikke omfattet af den almindelige fortrydelsesret for 
køb over internettet.  

Vores digitale testamenter udgør en levering af digitalt ind-
hold, som ikke leveres på et fysisk medium. Når vi modtager 
din betaling, vil systemet automatisk give dig direkte adgang 
til indholdet, og levering af vores ydelse er dermed påbegy-
ndt. Din accept af fortrydelsesrettens bortfald ved leverin-
gens påbegyndelse, er en betingelse for levering af det digi-
tale testamente. 

Du har dog ret til at fortryde en eventuel aftale om tilkøb af 
rådgivning og gennemgang af testamentet indtil rådgivnin-
gen og gennemgangen er påbegyndt.  

Ansvarsfraskrivelse 
Indholdet af  testamentet er afhængigt af dit input. STORM 
Advokatfirma er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved det 
færdige  testamente, som er forårsaget af fejl eller mangler 
ved dit input til testamentet. 

Tavshedspligt 
Alle medarbejdere ved STORM Advokatfirma er underlagt 
regler om tavshed. Tavshedspligten omfatter alle 
oplysninger, som modtages. Tavshedspligten gælder uden 
tidsbegrænsning.  

Interessekonflikter 
STORM Advokatfirma er underlagt de advokatetiske regler 
om interessekonflikter.  

E-mail 
STORM Advokatfirma anvender sikker mail. I tilfælde af at 
modtageren ikke kan modtage sikre mails, da vil personføl-
somme eller persondataretligt fortrolige oplysninger blive 
fremsendt pr. post. STORM Advokatfirma kan ikke garantere, 
at mails fremsendt til STORM Advokatfirma er sikre. 

Opbevaring af sagsakter 
STORM Advokatfirma opbevarer sagsakter i 10 år efter 
sagens afslutning.  

Lovvalg og værneting 
STORM Advokatfirmas rådgivning og nærværende forret-
ningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister 
kan alene indbringes for Retten i Aalborg.   

Tilsyn og klageadgang 
Advokaterne hos STORM Advokatfirma er omfattet af Ad-
vokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af re-
glerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Heru-
dover gælder de advokatetiske regler.  

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokater-
hvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside 
www.advokatsamfundet.dk.  

Såfremt der måtte opstå uenighed mellem klienten og ad-
vokaten vedrørende det udførte arbejde eller honorering 
heraf, kan klage indgives til Advokatnævnet, der som den 
kompetente myndighed træffer afgørelse i sagen.  

Henvendelse til Advokatnævnet kan ske via hjemmesiden 
www.advokatsamfundet.dk eller på adressen Kronprins-
essegade 28, 1306 København K. 

Alternativt kan du indgive klage Europa-Kommissionens 
Online Tvistbilæggelses Organer (OTB) via dette link: https://
ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?
event=main.home2.show&lng=DA 
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