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Υπόψη κ. Ιδιοκτήτη της επιχείρησης

“First LEGAL Card”

–

Η

ΠΡΩΤΗ

ΝΟΜΙΚΗ

συνδρομητική κάρτα, ειδικά για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ &
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
Αν ξοδεύετε για νομικές υποθέσεις μέσα στο χρόνο λιγότερα από 500
ευρώ , τότε – πράγματι – ΔΕΝ υπάρχει λόγος να γίνετε συνδρομητής
μας.
Αν όμως ξοδεύετε αρκετά περισσότερα , τότε ΧΑΝΕΤΕ ΠΟΛΛΑ που
δεν έχετε αποκτήσει ακόμα τη συνδρομητική νομική κάρτα μας !
Μάθετε το «γιατί» :
Τώρα , πληρώνοντας μόνο μία εύλογη ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ ,
εξασφαλίζετε αξιόπιστες νομικές υπηρεσίες για ολόκληρο το επόμενο 12-μηνο
χωρίς να πληρώνετε ΚΑΜΙΑ Δικηγορική αμοιβή , όσες πολλές υποθέσεις και
αν έχετε μέσα στο χρόνο ( είτε σε Δικαστήρια , είτε σε οποιεσδήποτε Δημόσιες
Υπηρεσίες ) !

Αγαπητέ Κύριε / Κυρία,

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η παρατιθέμενη πιο πάνω εισαγωγή ( κάτι σαν ‘θέμα’ της
παρούσας επιστολής μας ) σας κατατόπισε ήδη σε μεγάλο βαθμό για την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ της υπόψη προσφοράς μας , οπότε επιτρέψτε μας να περάσουμε – χωρίς
άλλες περιττές εισαγωγές – στην παράθεση ορισμένων επιλεγμένων ‘απαντήσεών’ μας σε
‘ερωτήσεις’ σας που εκτιμάμε ότι θα επιθυμούσατε να μας κάνετε εν προκειμένω :

Ποιες κατηγορίες υποθέσεων καλύπτει η συνδρομητική νομική
‘κάρτα’ σας ;
ΟΛΕΣ ! Για παράδειγμα :
•

Προσφυγές για ακύρωση οποιωνδήποτε προστίμων επιβάλλονται σε βάρος του
καταστήματός σας ( όπως , λόγω παραβίασης υγειονομικών διατάξεων / άδειας
μουσικών οργάνων / ωραρίου λειτουργίας / διατάραξης κοινής ησυχίας /
αντικαπνιστικής νομοθεσίας κ.α. )

•

Υποθέσεις προσωρινής / οριστικής σφράγισης καταστήματος ή ανάκλησης της άδειας
λειτουργίας του

•

Υπεράσπιση σε οποιεσδήποτε ΠΟΙΝΙΚΕΣ υποθέσεις σας ( συμπεριλαμβανόμενων και
αυτόφωρων διαδικασιών )

•

Εργατικές / Ασφαλιστικές / Μισθωτικές / Φορολογικές κλπ υποθέσεις σας ΝΟΜΙΚΟΥ
σταδίου .

Πώς επιλέγονται οι Δικηγόροι που θα διεκπεραιώνουν τις
υποθέσεις μας ;
Η Εταιρία μας συνεργάζεται με ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων / έμπειρων Νομικών
Συμβούλων , από τους οποίους έχετε την ευχέρεια να επιλέξετε τον Δικηγόρο της αρεσκείας
σας , που τον διορίζετε απευθείας ως εντολοδόχο σας ανάλογα με τη διεκπεραιωτέα – κάθε
φορά – υπόθεσή σας .

Αντί να γίνουμε συνδρομητές σας , γιατί να μην κάνουμε μια
ασφάλεια ‘νομικής προστασίας’ σε κάποια Ασφαλιστική Εταιρία που – ούτως ή
άλλως – παρέχει μεγαλύτερα εχέγγυα ;
Μπορείτε να το «τσεκάρετε» και μόνοι σας : Εν σχέσει με την κατηγορία καταστήματος
( ‘υγειονομικού ενδιαφέροντος’ ) που υπάγεται η επιχείρησή σας , υπάρχει … απροθυμία από
τις Ασφαλιστικές Εταιρίες για ασφάλιση νομικής προστασίας καταστημάτων σαν το δικό σας .
Ή – στην καλύτερη περίπτωση – δέχονται να σας ασφαλίσουν με πολλές , όμως , ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
που «αφήνουν απ’ έξω» τις πιο δαπανηρές κατηγορίες νομικών υποθέσεων .

Ποιό είναι το ύψος της ετήσιας συνδρομής της νομικής κάρτας
σας και τί , ακριβώς , καλύπτει αυτή ;
Η ετήσια συνδρομή της First LEGAL Card κοστίζει 450 ευρώ ( συμπεριλαμβανόμενου του
ΦΠΑ ) .
‘Όπως επισημάναμε ήδη στην αρχή της επιστολής μας αυτής , ως συνδρομητής μας δεν
πληρώνετε ΚΑΜΙΑ Δικηγορική αμοιβή , όσες πολλές υποθέσεις και αν έχετε μέσα στο χρόνο
( Για παράδειγμα : ‘Αν έχετε 15 νομικές υποθέσεις , χωρίς τη νομική κάρτα μας θα πληρώσετε
τουλάχιστον 4.500 ευρώ , ενώ ως συνδρομητής μας δεν θα πληρώσετε ΤΙΠΟΤΑ ! ) .

Εφόσον τις πιο πάνω συνδρομητικές υπηρεσίες μας προεκτιμάτε ως ενδιαφέρουσες
κατ’ αρχήν , δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας ( τηλεφωνικά ή μέσω e-mail ) ,
προκειμένου να κανονιστεί στο χώρο σας μια ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΞΟΔΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΑΣ
από εξειδικευμένο συνεργάτη της Εταιρίας μας , σχετικά με τις επιθυμητές εκ μέρους σας
πρόσθετες διευκρινίσεις και την προοπτική άμεσης έναρξης νομικής κάλυψης της επιχείρησής
σας μέσω της ‘First LEGAL Card’ ( χωρίς – εννοείται – καμία απολύτως δέσμευσή σας για
εγγραφή ως συνδρομητής μας ).
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