
 

 

 

AUMENTO FACILITETER 

 
PARTNER, ADVOKAT OG ADVOKATFULDMÆGTIG 

 
• mødelokaler og mødefaciliteter/service/forplejning 

• øvrige fællesarealer med diverse møblement og køkkenfaciliteter 

• arkivfacilitet på 6. sal i nærmere afgrænset omfang 

• mulighed for udvidet arkivfacilitet som betales efter forbrug 

 

• telefonpasning, beskedservice og viderestilling fra Aumentos 

hovedtelefonnummer 70 25 57 70 

• kopimaskiner og scan til e-mail 

• internetforbindelse (højhastighed 200 Mbit) på kontorets adresse 

• e-mailadresse xx@aumento.dk inklusive 100 GB serverplads (Outlook 

Exchange server – mobiltelefon/internet/PC) 

 
• hjemmeside og advokatprofil og -billede under domænet www.aumento.dk 

• billedfiler med farve- og sort/hvid-portrætfoto i forskellige opløsninger og 

efterbehandlet af fotograf til hjemmeside, presse m.m. 

• navneskilt i børstet metal på indgangsdøren på 4. sal 

• navn, logo, visuel identitet, og design guide line 

• design og opsætning af Aumento brev-, dokument-, processkrift og 

fakturaskabeloner 

• design og opsætning af Aumento visitkort som betales efter forbrug 

• design og opsætning af diverse reklamegenstande med Aumento logo såsom 

kuglepenne, vingavekasser, lejlighedskort som betales efter forbrug 

• mulighed for elektronisk signering af juridiske dokumenter (esignatur) som 

betales efter forbrug 

 
• rimeligt forbrug af Aumento brevpapir og kuverter 

• rimeligt forbrug af kopipapir 

• almindelige rekvisitter til papirbehandling i kopirum 

• rimeligt forbrug af gourmet kaffe, te og mælk 

• rimeligt forbrug af frugtordning 

• mulighed for deltagelse i fælles frokostordning som betales efter forbrug 

mailto:xx@aumento.dk
http://www.aumento.dk/


 

• fælles Børsen abonnement 

• fælles AdvokatWatch abonnement 

 

• sædvanlig arbejdsskadeforsikring i nærmere beskrevet omfang 

• mulighed for deltagelse i fordelagtig advokatansvarsforsikring 

• mulighed for deltagelse i fordelagtig gruppelivsforsikring samt 

pensionsordning 

• mulighed for deltagelse i fordelagtig sundhedsforsikring 

• indboforsikring i nærmere beskrevet omfang 

• alarmsikring af alle etager 

• nøgle til hoveddør, kontor og postkasse 

 

• piccolineservice 

• rengøring og vinduespolering 

• firmaarrangementer i form af jule- og sommerfest, fredagsbar med spisning 

og musik, DHL-stafet, god sommerferie-frokost m.m. som betales per 

deltager 

• mulighed for udvidet og individuel piccolineservice som betales efter forbrug 

• mulighed for individuel juridisk bistand af studenter som betales efter forbrug 

• mulighed for individuel IT-support med fast samarbejdspartner som betales 

efter forbrug 

• mulighed for fælles advokatuddannelsesarrangementer eller deltagelse i 

fordelagtig advokatuddannelse efter forbrug 

• mulighed for fælles markedsføringsmæssige tiltag 

• mulighed for sparring og sagsudveksling, samt juridisk bistand af kontorets 

øvrige advokater 

• Fuld Office 365  

• Sagsstyringssystem Abakion 

• Abakion App 

• Krypterede sikker e-mail - Vipre 

• Digital signering – Penneo 

• Schultz Legal Research (forventeligt fra september 2021) 

• Schultz Legal Materialesamling (forventeligt fra september 2021) 

• ADVOkurser.dk Premium medlemskab  

• Pingo Documents Premium medlemskab 

 


