Toimeksiantosopimus
1. Toimeksiantaja
Sukunimi/yritys

Etunimet/yrityksen edustaja

Henkilötunnus/Y-tunnus

Mikäli henkilön tai yrityksen edustaja, mihin perustuu

Matkapuhelin

Sähköpostiosoite

Katuosoite

Postitoimipaikka ja paikka

2. Toimeksiantaja
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus/Y-tunnus

Mikäli henkilön tai yrityksen edustaja, mihin perustuu

Matkapuhelin

Sähköpostiosoite

Katuosoite

Postitoimipaikka ja paikkakunta

3. Toimeksisaaja
Asianajotoimisto Talviaro Oy, Rantakatu 21, 67100 Kokkola
Puh. 044 3849 888, toimisto@lakineuvo.fi, www.lakineuvo.fi
Y-tunnus 1986929-1, Tiliyhteys FI393131001131135, alv rek.
HUOM! Toimeksianto on annettu toimistolle. Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, toimeksisaajalla on oikeus käyttää
toimeksiannon suorittamiseen ketä tahansa toimiston lakimiestä.

4. Toimeksiannon sisältö
5. Palkkioperuste

Aikaveloitus
Matkaveloitusperuste:
Muu sovittu palkkioperuste:

€/h (toimenpidekohtainen minimiveloitus on 10 min)
€/h matka-ajalta ja

€/km

Oikeusturvavakuutuksen omaava toimeksiantaja on huomioinut, että mikäli asian hoitamiseen käytetään muuta kuin
vakuutetun asuin- tai oikeudenkäyntipaikkakunnalla toimivaa lakimiestä, matkakuluja ei korvata.
Lisäksi veloitetaan viranomaiskulut ja kopio- ym. kulut hinnaston mukaisesti. Ks. lakineuvo.fi/kustannukset
Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Mikäli arvonlisäverokanta muuttuu toimeksiantosopimuksen jälkeen, sovittua
hinnoitteluperustetta korotetaan alv-korotusta vastaavasti.

6. Laskutus

Palvelun/asiakirjan valmistumisen jälkeen. Maksuehto 14 pv.
Tuomioistuinkohtaisesti päätöksen jälkeen tai sovinnon jälkeen. Maksuehto 14 pv.
Muu sovittu maksuaika
Toimeksisaajalla on edellä todetusta huolimatta oikeus ennakkolaskutukseen, mikäli toimeksiantajalla ei ole
luottokelpoisuutta tai luottokelpoisuus menetetään. Toimeksisaajalla on oikeus edellä todetusta huolimatta
välilaskutukseen, mikäli laskutettavan työn ja laskun määrä nousee ennakoidusti yli 1.000 euron.

7. Oikeusturvavakuutus ja julkinen oikeusapu
Toimeksiantajalla
on oikeusturvavakuutus, vakuutusyhtiö:

ei ole oikeusturvavakuutusta
Toimeksiantaja

saa julkista oikeusapua, omavastuuosuus:

%

ei saa julkista oikeusapua

on sovittu, että asiakas ei käytä oikeuttaan oikeusapuun

8. Rahanpesulakia koskevat velvoitteet ja etämyynnin ennakkotiedot/ilmoitukset
Olen perehtynyt tämän sopimuksen sivulla 2 oleviin velvoitteisiin ja täyttänyt tarvittavat tiedot. Etämyyntiä koskevassa
asiassa pyydän, että palvelu aloitetaan ennen 14 päivän peruuttamisajan kulumista. Olen lukenut ennakkotiedot.

9. Muut ehdot

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Toimeksiantosopimus
Toimeksiantosopimuksen sivu nro 2
Rahanpesua koskevat tiedot (täytettävä muissa kuin oikeudenkäyntiasioissa)
Oletko toiminut itse tai onko joku läheisesi toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä?
Ei
Kyllä
Kuka tehtävässä on toiminut?
Itse
Lapsi
Vanhempi
Puoliso/kumppani
Lapsen puoliso/kumppani
Yhtiökumppani

Oheistan tähän toimeksiantosopimukseen jäljennöksen
Ajokortista
Passista
Selvitykseni liiketoimintaan liittyvien varojen alkuperästä:

Etämyynnin ennakkotiedot – Kuluttajansuojalaki 6 luku 9 § (koskee vain etämyyntiä)
– Kulutushyödykkeen pääominaisuudet: Asianajopalvelu.
– Elinkeinonharjoittajan nimi: Asianajotoimisto Talviaro Oy.
– Elinkeinonharjoittajan osoite: Rantakatu 21, 67100 Kokkola.
– Puhelin ja sähköposti 044-3849888, mika.talviaro@lakineuvo.fi.
– Kulutushyödykkeen kokonaishinta. Ks. palvelukohtaiset hinnat kohdasta ”Kustannukset”.
– Maksuehto sopimuksen mukaan. Ellei muuta ole sovittu, 14 päivää asiakirjan laatimisen,
tuomioistuinkäsittelyn tai sovinnon jälkeen. Toimeksisaajalla on oikeus ennakkolaskutukseen, mikäli
toimeksiantajalla ei ole luottokelpoisuutta tai luottokelpoisuus menetetään. Toimeksisaajalla on oikeus
välilaskutukseen, mikäli laskutettavan työn ja laskun määrä nousee ennakoidusti yli 1.000 euron.
– Peruuttamisoikeuden käyttämisestä ilmoitettava sähköpostilla edellä todettuun
sähköpostiosoitteeseen 14 päivän sisällä palvelusopimuksen tekemisestä.
– Mikäli kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan ja palvelun suorittaminen on aloitettu ennen
peruuttamisajan päättymistä, kuluttajan on maksettava peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä
sopimuksen täyttämiseksi tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus.
– Kuluttajan on mahdollista saattaa asianajopalvelua koskeva erimielisyys kuluttajariitalautakunnan
käsiteltäväksi.

