
           advokat
  PERNILLE LAURITSEN

        T: 7030 5426
        E: pml@advohus.dk 

SAMVÆR

Kom godt igang med at få hjælp. Du 
skal kun igennem 2 lette trin:

1. Opret dig som klient 

2. Betal depositum

Herefter modtager du en ordre-
bekræftelse, og så er vi klar til at 
hjælpe dig. Første skridt derefter er 
at holde et møde.

Har du praktiske spørgsmål kan du 
rette dem til pml@advohus.dk.

               advokatfirmaet
           STRAUSS & GARLIK
            
             T: 8780 1266
             W: straussoggarlik.dk

SPECIALIST

Advokatfirmet Strauss & Garlik er et
landsdækkende firma - til for dig, 
der vil have en specialist.

Vi har Danmarks nok stærkeste fa-
milieretsteam,  hvor  Pernille  Lau-
ritsen sammen med Tanja Graabæk 
udgør teamets samværsspecialister. 
Pernille  hjælper alle vores klienter 
på Sjælland/Fyn. 

Pernilles hjerte brænder for skilsmis-
sebørn. Hun  har  en baggrund som 
politiassient gennem 11 år, og hun 
kommer senest fra en stilling som 
advokat hos WTC Advokaterne. Det 
med fokus på børnesager.

APP

Følg med i, hvad der rører sig på 
skilsmisse- og børneområdet. 

Hav altid advokat Pernille Laurit-
sens kontaktinformationer lige ved 
hånden.

Download vores app til din tablet 
eller telefon:

       www.bit.ly/advokatapp



MØDER

Hvis din sag skal behandles hos domstolene 
eller hvis din sag hos Familieretshuset er 
startet på kommunens foranledning, så har 
du mulighed for at få fri proces, hvis du op-
fylder en række specifikke betingelser. 

Kontakt os for at undersøge, om du kvali-
fivcerer dig til fri proces. Vi hjælper dig gerne 
med at ansøge. 

Fri proces betyder, at Staten betaler din ad-
vokatregning. Staten betaler dog kun for 
nog-le helt specifikke retsskridt (kerneaspek-
terne af en retssag). Fri proces indebærer der-
for ikke den samme uhæmmede adgang til 
din advokat, som hvis du selv betalte - og 
dermed styrede advokatens arbejde ind efter 
dine helt konkrete behov. Men er du i tvivl, 
så tag fat i os. Vi guider dig gerne igennem, 
hvad fri proces helt konkret indebærer. 

Depositum
Bemærk at vi opkræver et depositum uagtet 
at din sag forventes at blive dækket af fri pro-
ces. Årsagen er, at vi reelt set ikke ved om du 
får bevilliget fri proces før selve bevillingen 
foreligger. Indtil da udgør depositummet 
således et salærdepot for vores udestående 
arbejde. 

FÅ HJÆLP

Vi står klar til at hjælpe dig. Du skal blot først 
gennemføre 2 lette trin:

Trin 1: Klientregistrering
Du skal registrere sagens stamdata online på 
vores webside*. Du vil snarest herefter blive 
kontakt af Pernille Lauritsen.

*) På www.samvaersadvokaten.dk skal du trykke på knap-
pen “Opret mig som klient her”. I det nye vindue skal du 
udfylde skemaet og tryk “Opret mig som klient”.

Trin 2: Depositum
Når vi er enige om, at Pernille Lauritsen skal 
bistå dig, vil du blive opkrævet et depositum, 
på 10.000 kr. Depositum skal betales til vores 
bankkonto: 7250-0001616162. Anfør dit ful-
de navn efterfulgt af “/PML” i overførslen. 

Dit depositum indsættes ved modtagelsen på 
en klientkonto i dit navn i overensstemmelse 
med de advokatetiske regler. Når sagen afreg-
nes fratrækkes det indbetale. 

Salærdepotet er i den forbindelse ikke udtryk 
for, at den endelige afregning bliver på 
10.000 kr. Der er alene tale om et deposi-
tum, som udgør hel eller delvis sikkerhed for 
Pernille Lauritsens salær. Er den endelige fak-
tura således mindre end 10.000 kr., vil du få 
det resterende beløb tilbagebetalt, når sagen 
er slut.

Pernille Lauritsens timepris er 2.375 kr. inkl. 
moms.

Sagens afregning baseres på den tid, der bru-
ges på sagen. Du må påregne at skulle betale 
transport godtgørelse ved deltagelse i møder. 
Det med mindre der er tale om fri proces, rets-
hjælpsforsikringsdækning, eller hvis der ind-
gåes en fast prisaftale for en konkret opgave.

HONORAR

ODREBEKRÆFTELSE

Når de 2 trin er gennemført, modtager du en 
ordrebekræftelse (inkl. dit sagsnummer). Det er 
det officielle startskud for vores hjælp i hen-
hold til indgået aftale. Det med alt, hvad det in-
debærer, jf. ordrebekræftelsens indhold. Næste 
skridt derefter er at aftale et møde med Pernille 
Lauritsen.

Pernille Lauritsens møder afholdes enten 
som fysiske møder på vores kontor i Herlev 
eller som telefonmøde.

Forvent at det første møde tager ca. 1 time, 
da vi skal have et kronologisk indblik i din 
sag, lægge en strategi mv.

Sagsakter
Efter dit første møde med Pernille Laurit-
sen, vil vi - hvis vi vurderer, at det har be-
tydning for din sag - på dine vegne søge 
aktindsigt i de sag sakter, som de involvere-
de myndigheder ligger inde med. På den 
måde sikrer vi os at have det fulde billede 
af din sag/situa tion, hvilket er en forudsæt-
ning for optimal rådgivning.

Interessekonflikt
Inden rådgivning påbegyndes vil vi også 
have undersøgt, at vi ikke er del af en inter-
essekonflikt i sagen. Skulle det være tilfæl-
det, vil  du blive henvist til en ekstern aktør.

Samarbejdsform
Advokatfirmaet Strauss & Garlik er et on-
lineorienteret advokatfirma. Kommunika-
tion sker derfor via e-mail suppleret af tel-
efonsamtaler, ligesom alle sagsdokumenter 
modtages/bearbejdes elektronisk.

FRI PROCES


