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DIGURA tager
kampen for dig.
Hos DIGURA får du en gratis vurdering af din
sag, hvor vores software sammenholder dine
oplysninger med over 5000 gældende lejeretlige afgørelser og
loven.
Vi har indledningsvist vurderet, at din sag har potentiale, og at der
er overvejende sandsynlighed for, at DIGURA kan vinde din sag
enten direkte mod udlejer eller få medhold ved Huslejenævnet.
Vi vil derfor gerne tilbyde dig at føre sagen med en særdeles
fordelagtig betalingsmodel – det er nemlig risikofrit for dig – du
betaler kun, hvis DIGURA vinder sagen eller indgår forligsaftale
med udlejer. Det betyder altså, at du på intet tidspunkt har penge
oppe af lommen, før vi har vundet din sag.

Det er risikofrit for dig
Det er altid risikofrit for dig som lejer – Du betaler kun, hvis vi vinder.
• Vi ordner alt for dig – Du slapper af og slipper for at bruge tid på det
• Vi er eksperter i lejeloven – Du skal ikke til at sætte dig ind i en kompliceret lov

Vi bruger egenudviklet teknologi til at optimere din sag, og når vi
sammenkobler det med vores dygtige juridiske team, så leverer vi
altid på højeste niveau. Med dette, så kan vi sikre dig en effektiv og
god sagsbehandling, hvor vi ikke går ned på kvalitet eller dygtighed.
Side 1

Hvad skal der ske nu?
For at DIGURA kan gå videre med
din sag, så skal vi have dig til at
gøre følgende:

1

2
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Sende alle relevante
dokumenter
Give alle oplysninger som du
finder relevant for sagen
Underskrive overdragelsesog fuldmagt

Hvad koster det?
DIGURA hjælper dig så godt, vi kan.
Og hvis vi ikke kan, koster det dig

DIGURA klarer resten,
imens du slapper af

ikke noget!

DIGURA tager sig af det hele,

besparelse, så tager vi et service-

herunder papirarbejde og

gebyr på 25% af besparelsen.*

Hvis det lykkes os at opnå dig en

tidskrævende kommunikation med
udlejer. At være i konflikt med

for dig – du betaler kun, hvis DIGURA

udlejer er aldrig let, men vi har
ekspertviden og ekspertisen til at
gøre det simpelt for dig. Læn dig
bare tilbage, vi kæmper for dig hele
vejen!
VI OPDATERER DIG LØBENDE

Det betyder også, at det er risikofrit
vinder sagen eller indgår forligsaftale
med udlejer.

UNDERSKRIV FULDMAGT
KLIK HER

!

*Bemærk: Anderledes prismodel ved sager om huslejenedsættelse (se den til enhver tid gældende prisliste)

SIDE 2

Hvordan fungerer det, når
DIGURA fører sagen?
1

Professionel og konstruktiv dialog med udlejer
Vi forsøger først og fremmest at indgå i konstruktiv dialog
med udlejer vedrørende konflikten. Dette vil vi altid gøre, da
det er god skik inden for den juridiske branche, at man først
og fremmest forsøger at løse konflikten
mellem parterne. Hvis dialogen ikke
fungerer, vil vi bringe sagen videre.
Udlejer får typisk 14 dage til at
svare på vores henvendelser.

2

Sagens indbringelse for
Huslejenævnet
Hvis udlejer ikke ønsker at indgå i en konstruktiv dialog med
henblik på forligsaftale eller at der simpelthen ikke kan opnås
enighed, så indbringer vi sagen for Huslejenævnet.

3

Sagen afsluttes
Endeligt afsluttes sagen, og du modtager din besparelse og
DIGURA tager alene et servicegebyr af denne besparelse.
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