BENDROSIOS TEISINIŲ PASLAUGŲ SUTARTIES SĄLYGOS
ADC LEGAL | Advokato Dainiaus Čičelio kontora (toliau vadinama Advokatų kontora), turinti registruotą buveinę Perkūnkiemio g. 5, LT-12129 Vilnius,
juridiniams asmenims teikia teisines paslaugas pagal žemiau nurodytas Bendrąsias Teisinių paslaugų sutarties sąlygas (toliau – Bendrosios sąlygos).
Advokatų kontora ir Klientas gali susitarti dėl išimčių ar papildymų, nuostatų ir sąlygų, remiantis konkrečiu atveju.
1. Paslaugos
1.1. Advokatų kontora veikia kaip Kliento teisinis patarėjas, atstovauja jo interesams bei teikia tokias teisines paslaugas, kurias Klientas užsako atskirais
laikotarpiais. Advokatų kontora Kliento pavedimu teikia teisines konsultacijas, rengia dokumentų projektus, atlieka dokumentų teisinį vertinimą, atstovauja
Klientui valstybinėse, visuomeninėse ir kitose institucijose, visų instancijų teismuose, arbitražuose, taip pat santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis.
2. Paslaugų apimtis
2.1. Advokatų kontora teikia teisines konsultacijas pagal Lietuvos teisę ir tik dėl konkretaus susijusio pavedimo. Jei Advokatų kontora pateikia savo nuomonę
dėl kitos jurisdikcijos teisės turinio, ją turi patvirtinti tos jurisdikcijos advokatų kontora.
2.2. Advokatų kontora neteikia finansinių konsultacijų ir neatsako už gauto pavedimo mokestines pasekmes.
2.3.
Advokatų kontora deda geriausias pastangas suteikti kokybiškas paslaugas ir veikia Kliento interesais, tačiau negarantuoja Kliento siekiamo
teisinių paslaugų rezultato, ir honoraro mokėjimas nepriklauso nuo šio rezultato pasiekimo.
2.4. Advokatų kontora turi teisę atsisakyti vykdyti pavedimą.
3. Atsakomybė
3.1. Už paslaugų teikimą bus atsakingas Advokatų kontoros vadovo paskirtas teisininkas/advokatas.
3.2. Advokatų kontoros atsakomybė apribojama dviguba honoraro dydžio suma už teisines paslaugas, suteiktas atliekant konkretų darbą arba vykdant
konkretų pavedimą. Advokatų kontoros/Advokato kaltė yra būtina atsakomybės atsiradimo sąlyga. Bet kuriuo atveju, Advokatų kontora gali būti atsakinga
tik už tiesioginius Kliento nuostolius. Advokatų kontora negali būti laikoma atsakinga prieš trečiuosius asmenis, taip pat už Kliento vardu atliktus veiksmus.
Advokatų kontora taip pat neprisiima atsakomybės už kitus konsultantus ar kitus trečiuosius asmenis, kurie Kliento prašymu pasitelkiami paslaugoms teikti.
4. Kliento pavedimai
4.1. Klientas operatyviai teiks Advokatų kontorai išsamią ir tikslią informaciją reikalingą teisinių paslaugų teikimui. Bet kuriuo atveju, Advokatų kontora laiko,
kad iš Kliento gauta informacija ir dokumentai yra išsamūs ir teisingi.
4.2. Nesant kitokių rašytinių nurodymų, Advokatų kontora laiko, kad visi Kliento vadovai ar darbuotojai, kurie duoda Advokatų kontorai pavedimus, yra įgalioti
tai daryti ir kad Advokatų kontora gali vykdyti jų žodinius pavedimus.
5. Honoraras
5.1. Klientas įsipareigoja sumokėti Advokatų kontorai honorarą už suteiktas paslaugas. Honoraras apskaičiuojamas remiantis Advokatų kontoros teisinio
personalo Kliento reikalams skirtomis laiko sąnaudomis, išskyrus atvejus, jei su Klientu susitarta kitaip. Advokatų kontoros honorarai/valandiniai įkainiai su
Klientu yra aptariami atskiru susitarimu. Į valandinius įkainius neįskaitomas pridėtinės vertės mokestis pagal sąskaitos išrašymo dieną galiojantį tarifą, kuris
bus priskaičiuotas papildomai ir įtrauktas į galutinę sumą. Advokatų kontora turi teisę keisti įkainius apie tai informavusi Klientą raštu, o Klientas turi teisę
atsisakyti paslaugų pagal naujus įkainius.
5.2. Jeigu prašoma, kad Advokatų kontoros teisininkas dirbtų ne Vilniaus mieste, tuomet faktiškai dirbtas ir kelionės laikas bus apmokestinami pagal taikomus
valandinius įkainius.
6. Atsiskaitymas
6.1. Klientas atsiskaito su Advokatų kontora pagal pateiktą sąskaitą periodiškai kas mėnesį, išskyrus atvejus, kai dėl apmokėjimo sąlygų buvo susitarta
kitaip. Sąskaita pateikiama elektroniniu paštu Kliento nurodytu elektroninio pašto adresu. Kliento prašymu išrašoma sąskaita ant popieriaus ir siunčiama
paštu.
6.2. Klientas apmoka Advokatų kontoros sąskaitas per 10 dienų nuo sąskaitų išrašymo. Laiku neapmokėjus, už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuojami 0,05%
dydžio delspinigiai nuo neapmokėtos sumos.
6.3. Pastabos ar pretenzijos dėl Advokatų kontoros atliktų darbų apimties, kokybės ar sąskaitos sumos pateikiamos raštu iš karto, bet ne vėliau kaip per 10
dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Pasibaigus šiam laikotarpiui laikoma, kad paslaugos suteiktos tinkamai.
6.4. Jeigu Klientas neapmoka Advokatų kontoros išrašytos sąskaitos per 10 dienų ir per šį laikotarpį nepateikia pagrįstų pretenzijų dėl Advokatų kontoros
atliktų darbų, Advokatų kontora pasilieka teisę pradėti skolos išieškojimo procedūras ar perleisti reikalavimo teisę į skolą trečiajam asmeniui.
7. Išlaidos ir papildomos paslaugos
7.1. Klientas taip pat atlygins įvairias papildomas Advokatų kontoros išlaidas, patirtas teikiant teisines paslaugas (pvz., žyminio mokesčio, notaro, vertimo,
informacijos rinkimo, kelionės, pašto ir pan.). Papildomos išlaidos bei paslaugos, bus arba pridedamos prie sąskaitoje už teisines paslaugas nurodytos
sumos, arba išrašomos atskira sąskaita. Advokatų kontora turi teisę prašyti išankstinio šių išlaidų bei papildomų paslaugų apmokėjimo.
8. Konfidencialumas bei kliento interesų apsauga
8.1. Advokatų kontora užtikrina visišką informacijos, susijusios su Klientu ir jo pavedimų vykdymu konfidencialumą ir jos neatskleidimą tretiesiems asmenims,
išskyrus atvejus kai to reikalauja įstatymai ar teismas bei kai tokia informacija naudojama Kliento pavedimų vykdymui. Advokatų kontorai išlieka pareigos,
susijusios su konfidencialios informacijos apsauga ir po Teisinių paslaugų sutarties nutraukimo.
8.2. Klientas neturi teisės perduoti ar atskleisti Advokatų kontoros suteiktų konsultacijų turinio tretiesiems asmenims be Advokatų kontoros sutikimo.
9. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija
9.1. Klientui yra žinoma, kad visi advokatai ir teisininkai, kaip profesionalūs konsultantai, privalo laikytis galiojančių reikalavimų dėl pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo prevencijos. Klientas įsipareigoja Advokatų kontoros prašymu pateikti dokumentus, kurių pagrindu Advokatų kontora galėtų patikrinti Kliento ar
Kliento atstovo tapatybę ir adresą bei gauti kitą, įstatymų reikalaujamą, informaciją.
10. Duomenų apsauga
10.1. Advokatų kontora gali kaupti ar tvarkyti savo žinių, santykių su klientais ar dokumentų valdymo sistemose bei sąskaitų išrašymo ir apskaitos sistemose
informaciją ir dokumentus, gautus ar pateiktus teikiant teisines paslaugas ar atstovaujant klientams, bei naudotis tomis bendromis žiniomis, siekdama gerinti
klientams siūlomas paslaugas arba sąskaitų išrašymo ar apskaitos tvarkymo procedūras. Advokatų kontora gali rinkti, kaupti ir naudoti informaciją apie
Klientą ar jo atstovus, filialus, darbuotojus, tarnautojus ar partnerius, kad galėtų suteikti reikalingas paslaugas, administravimo tikslais arba tam, kad galėtų
laikytis savo teisinių įsipareigojimų. Advokatų kontora turi teisę perduoti tretiesiems asmenims aukščiau minėtą informaciją apie Klientą, kai tai reikalinga
Kliento pavedimui vykdyti.
11. Sutikimas dėl rinkodaros
11.1. Klientas sutinka, kad Advokatų kontora komunikacijos ir rinkodaros tikslais nurodytų jį kaip Klientą, kuriam Advokatų kontora teikia teisines paslaugas,
ir bendrą teikiamų paslaugų pobūdį, taip pat informacijos detales, kurios yra teisėtai žinomos visuomenei. Tokia rinkodara ir komunikacija vykdoma laikantis
galiojančių Advokatūros įstatymo reikalavimų.
12. Kitos nuostatos
12.1. Advokatų kontora turi teisę sustabdyti paslaugų teikimą ar atsisakyti būti Kliento advokatais ir nutraukti Teisinių paslaugų sutartį bet kuriuo metu, jeigu
Klientas nebendradarbiauja arba neatlieka mokėjimų, arba dėl kitų pateisinamų priežasčių. Klientas taip pat turi teisę bet kada nutraukti Teisinių paslaugų
sutartį. Jeigu teisinės paslaugos neteikiamos 12 mėnesių iš eilės, Teisinių paslaugų sutartis laikoma automatiškai pasibaigusia. Sutarties nutraukimo ar
pasibaigimo atveju Klientas apmoka už visas iki Teisinių paslaugų sutarties nutraukimo ar pasibaigimo dienos Advokatų kontoros jam suteiktas paslaugas
ir dėl jo patirtas išlaidas.
12.2. Su Advokatų kontora sudaromai Teisinių paslaugų sutarčiai ir šioms Bendrosioms sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
12.3. Kiekvienas ginčas nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Advokatų kontoros ir Kliento sudarytos Teisinių paslaugų sutarties ir šių Bendrųjų sąlygų,
susijęs su Teisinių paslaugų sutarties ir/ar šių Bendrųjų sąlygų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka Vilniaus miesto apylinkės teisme ar Vilniaus apygardos teisme (priklausomai nuo ginčo sumos).
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