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1. Mecenas Direct 

Forma usług 
Liczba 

usług 
Okres ważności 

Cena po 

rabacie 

Telefoniczna pomoc prawna.  

Na usługę prawną direct składa się: 

• natychmiastowa porada udzielona przez adwokata lub radcę prawnego 

• analiza umów i innych dokumentów otrzymanych od klienta, potrzebnych do udzielenia 

prawidłowej porady 

• wzory umów, pism procesowych 

• podstawy prawne wraz z treścią aktu prawnego 

• informacje o wysokości kosztów sądowych i procedurach w danej sprawie 

• informacje o sądach i innych organach właściwych dla sprawy 

1 

- możliwość 

wykorzystania usługi 

– 12 miesięcy 

-po wykorzystaniu 

usługa wygasa 

45 zł 
Zakres merytoryczny usługi  

Doradztwo w zakresie wszystkich dziedzin prawa związanych życiem prywatnym w tym m.in.:  

-prawo rodzinne  

-prawo lokalowe i prawo 

nieruchomości 

-prawo pracy 

-zabezpieczenie 

społeczne  

 

-prawo ubezpieczeniowe  

 

-wszelkie sprawy 

związane z posiadaniem 

i użytkowaniem pojazdu 

mechanicznego 

postępowanie cywilne  

prawo karne i prawo 

wykroczeń 

Opracowywanie umów, pism procesowych - dla naszych klientów po atrakcyjnych cenach 

Reprezentacja przed sądami w danej sprawie – dla naszych klientów po preferencyjnych stawkach 

 
2. Mecenas Direct dla Rodziny 

Forma usług 
Liczba 

usług 
Okres ważności 

Cena po 

rabacie 

Telefoniczna pomoc prawna.  

Na usługę prawną direct składa się: 

• natychmiastowa porada udzielona przez adwokata lub radcę prawnego 

• analiza umów i innych dokumentów otrzymanych od klienta, potrzebnych do udzielenia 

prawidłowej porady 

• wzory umów, pism procesowych 

• podstawy prawne wraz z treścią aktu prawnego 

• informacje o wysokości kosztów sądowych i procedurach w danej sprawie 

• informacje o sądach i innych organach właściwych dla sprawy 

3 
- możliwość 

wykorzystania usługi 

– 12 miesięcy 

-po wykorzystaniu 

usługa wygasa 

108 zł 
Opracowanie umowy, pisma urzędowego, pisma procesowego do wartości przedmiotu  

100.000 zł – wymienionych w załączniku nr 1 dostępnym pod adresem: 

http://availo.pl/media/availo_wykaz_uslug.pdf 

1 

Zakres merytoryczny usługi  

Doradztwo w zakresie wszystkich dziedzin prawa związanych życiem prywatnym w tym m.in.:  

-prawo rodzinne  

-prawo lokalowe i prawo 

nieruchomości 

-prawo pracy 

-zabezpieczenie 

społeczne  

 

-prawo ubezpieczeniowe  

 

-wszelkie sprawy 

związane z posiadaniem 

i użytkowaniem pojazdu 

mechanicznego 

postępowanie cywilne  

prawo karne i prawo 

wykroczeń 

Opracowywanie umów, pism procesowych - dla naszych klientów po atrakcyjnych cenach 

Reprezentacja przed sądami w danej sprawie – dla naszych klientów po preferencyjnych stawkach 

 

Zakupu pakietów można dokonać dzwoniąc pod numer infolinii Availo 22 22 80 800 
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