➢ 8 godzin bieżącej opieki prawnej w
miesiącu
➢ konsultacje telefoniczne
➢ konsultacje bezpośrednio w siedzibie
Kancelarii
➢ konsultacje za pośrednictwem poczty
elektronicznej
➢ opiniowanie dokumentów i umów
➢ przygotowywanie projektów umów i pism
➢ sporządzanie opinii i informacji prawnych

➢ wirtualną archiwizację dokumentów
➢ całodobowy dostęp do dokumentów w wersji
elektronicznej
➢ pełną odpowiedzialność za świadczone usługi
➢ 30% zniżki na kolejne godziny bieżącej
pomocy prawnej
➢ połowa niewykorzystanych godziny bieżącej
pomocy prawnej przechodzi na kolejny
miesiąc*
➢ pozasądową windykację wierzytelności
➢ sądową windykację wierzytelności na terenie
kraju

➢ reprezentacji Klienta w sądach oraz
przed organami ścigania i administracji
na terytorium Polski oraz poza
granicami kraju, za wyjątkiem spraw
windykacyjnych
➢ reprezentacji Klienta w mediacjach i
negocjacjach
➢ doradztwa prawnego w zakresie prawa
podatkowego
➢ doradztwa prawnego w zakresie
łączenia, podziału i przekształceń Spółek
i działalności gospodarczej
➢ doradztwa prawnego w siedzibie Klienta

*Niewykorzystane godziny bieżącej pomocy prawnej w danym miesiącu przechodzą na kolejny miesiąc w przypadku niezalegania przez Klienta z płatnościami oraz po
wniesieniu przez niego pełnej opłaty abonenckiej za kolejny miesiąc.

APLIKACJA KLEOS CONNECT
Aplikacja Kleos Connect to bezpieczny portal do współdzielenia (wymiany) dokumentów i śledzenia zmian. Wspiera współpracę,
eliminuje niezabezpieczoną komunikację e-mailową, utrzymując wszystkie informacje w jednym miejscu. Aby móc korzystać z aplikacji
Kleos Connect proszę postępować zgodnie z instrukcją otrzymaną na adres e-mail podany w formularzu. W przypadku problemów z
logowaniem, służymy pomocą.

PŁATNOŚCI
Przypominamy, że płatności należy dokonywać z góry miesięcznie do 10 (dziesiątego) dnia miesiąca kalendarzowego
rozpoczynającego dany miesiąc kalendarzowy na rachunek bankowy kancelarii o nr ING Bankiem Śląskim S.A. 43 1050 1298 1000 0090
8065 1939. W przypadku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia (zgodnie z Regulaminem), płatność następuje na podstawie
otrzymanej faktury VAT.

ZGŁASZANIE SPRAW
Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać mailowo na adres: sekretariat@kar.slask.pl, za pośrednictwem aplikacji Kleos Connect lub
telefonicznie pod numerem: 607 523 473 bądź 663 790 521.

SZCZEGÓŁY NA WWW.KAR.SLASK.PL

