Særaftale mellem Karnov og
Landsforeningen af Forsvarsadvokater 2022

Karnov har i samarbejde med Landsforeningen af Forsvarsadvokater sammensat to pakker tilpasset
forsvarsadvokaternes behov. Se her, hvad vores tilpassede Mini-pakke og Plus-pakke giver dig adgang til:

Mini-pakken med TfK

Plus-pakken med TfK

Samlet 2022 pris kr. 5.300 ekskl. moms
(2021 pris kr. 5.150 ekskl. moms)

Samlet 2022 pris kr. 18.130 ekskl. moms
(2021 pris kr. 17.610 ekskl. moms)

Lovgivning





Bekendtgørelser





Vejledninger





Karnov Online

Hele UfR inkl. artikler



Karnovs noter



Foarbejder



Historik & TimeTravel



EU-Karnov



Erhvervsjuridisk Tidsskrift



TfK (Tidsskrift for Kriminalret)





Ekstra tilvalgsmuligheder til særpris:
Spar 20% på seneste trykte
udgave af Karnovs
”Retspleje og strafferet”
Kommentarer og omtale af seneste
praksis, domme og afgørelser.

Online-bogpakke inden
for strafferet
Indeholder bl.a. 6., 7. og 8. udgave
af Dansk Retspleje, 3. og 4. udgave
af Hovedforhandling i straffesager
samt 3. udgave af Straffeprocessen mv.
I alt 18 onlinebøger.

Abonnementspris: kr. 2.335 ekskl. moms
Løssalgspris: kr. 2.560 ekskl. moms
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Læs mere, og bestil tilbuddet på www.karnovgroup.dk/LFFA
OBS! Tilbuddet er kun for medlemmer af Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Træf bedre beslutninger, hurtigere.
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Dit juridiske overblik
Vi samler alt dét, der er relevant for dig

Med 150 års erfaring med juridisk information og indhold udarbejdet af landets førende eksperter i ryggen,
træffer du bedre beslutninger, hurtigere - hver dag. Alt, du skal vide om netop dit område,
er samlet for dig i én intuitiv løsning og sat i relation.
Ét klik til relateret indhold - samlet for dig på et sølvfad. Navigér hurtigt mellem relevante juridiske kilder.

1.100+ kommenterede gældende love

550 fageksperters unikke viden



90.000+ UfR-domme

Træf bedre beslutninger,
hurtigere.

”Største grund
til at anbefale!”

