Pakiety prawne dla firm

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Pasieki świadczy wszechstronne i profesjonalne usługi prawne dla
przedsiębiorców. Priorytetem jest świadczenie usług prawnych najwyższej jakości w trosce o najlepiej pojęte
dobro Klientów. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, udzielamy bieżących konsultacji i porad
prawnych, sporządzamy pisma procesowe, reprezentujemy Klientów podczas negocjacji, przed sądami oraz
urzędami. Oferujemy atrakcyjne ceny. Stosujemy przejrzyste reguły współpracy, informując klienta o realnych
szansach na pomyślne zakończenie sprawy. Zapraszam do współpracy.
Pomoc prawna świadczona przez prawników Kancelarii pozwala Klientowi za stosunkowo niewielką
ryczałtową miesięczną opłatą pozostawać w stałym kontakcie z Kancelarią oraz konsultować się w bieżących
sprawach i problemach prawnych, związanych z działalnością firmy.

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi doradztwa prawnego, na które składa się m.in.:


bieżące doradztwo prawne w obszarze prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa

karnego, ochrony danych osobowych,


sporządzanie opinii i informacji prawnych na zlecenie Klienta,



reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych,



opracowywanie i opiniowanie wzorów pism, umów i dokumentów,



ocena działań Klienta pod kątem ich zgodności z prawem,

Kancelaria proponuje stałą umowę o współpracę z miesięcznym pakietem uzgodnionym z Klientem. Przy
umowie o stałej współpracy na życzenie Klienta zapewniamy dyżur radcy prawnego w siedzibie Klienta.
Poniżej cztery propozycje współpracy:
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PAKIET 1

PAKIET 2

PAKIET 3

PAKIET 4

- 5 porad prawnych w

- 7 porad prawnych w

- 15 porad prawnych w

- 20 porad prawny w

formie telefonicznej lub

formie telefonicznej lub e-

formie telefonicznej lub e-

formie telefonicznej lub e-

e-mailowej

mailowej

mailowej

mailowej

- analiza i opiniowanie

- dyżur radcy prawnego w

- dyżur radcy prawnego w

- dyżur radcy prawnego w

wzorów umów i

siedzibie przedsiębiorcy – 4

siedzibie przedsiębiorcy – 8

siedzibie przedsiębiorcy –

dokumentów ( 2 umowy godz.

godz.

16 godzin

lub dokumenty w

- analiza i opiniowanie

- analiza i opiniowanie

- analiza i opiniowanie

miesiącu).

wzorów umów i

wzorów umów i

wzorów umów i

dokumentów ( 4 umowy

dokumentów ( 8 umów lub

dokumentów ( 8 umów lub

lub dokumenty w

dokumentów w miesiącu)

dokumentów w miesiącu)

miesiącu).

DODATKOWO

- windykacja

- przygotowanie

DODATKOWO

dokumentacji zgodnej z

- przygotowanie

RODO i wdrożenie polityki

dokumentacji zgodnej z

ochrony danych osobowych

RODO i wdrożenie polityki

(bezpłatnie przy umowie

ochrony danych

współpracy na okres

osobowych (bezpłatnie

minimum 15 miesięcy)

przy umowie współpracy

- prowadzenie 5 spraw

na okres minimum 12

sądowych w roku (przy

miesięcy)

zakupie pakietu na

- prowadzenie 10 spraw

minimum 12 miesięcy)

sądowych w roku (przy
zakupie pakietu na
minimum 12 miesięcy)

Cena: 500 zł

Cena: 1.200 zł

Cena: 2.500 zł

Cena 4.000 zł

netto/miesiąc

netto/miesiąc

netto/miesiąc

netto/miesiąc
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Kancelaria zastrzega, iż powyższe informacje mają charakter jedynie poglądowy. Podane informacje mogą
się różnić lub ulec modyfikacji, w zależności od każdego konkretnego przypadku i okoliczności. W każdym
przypadku osoby zainteresowane podjęciem współpracy proszone są o kontakt w celu ustalenia
indywidualnych warunków.

Radca prawny
Łukasz Pasieka
Telefon: 516 245 654
Email: biuro@radcaprawny-pasieka.opole.pl
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