
ALLMÄNNA VILLKOR:  

Uppdraget och dess utförande:  
Vår rådgivning i ett uppdrag är anpassad till uppdraget och baserad på de omständigheter som 
presenterats för oss. Den rådgivning och de handlingar som ges till dig inom ramen för ett 
visst uppdrag kan inte generellt användas i andra sammanhang och för andra syften än det 
som ditt uppdrag avsåg.   

Arvode:                                                                                                                                              
Arvodet beräknas, såvida inte annat överenskommits, efter uppdragets art, komplexitet, 
brådska och omfattning samt den tid som lagts ned i ärendet och i övrigt enligt de principer 
som gäller enligt Sveriges Advokatsamfund.                                                                            
Den timtaxa som f.n. tillämpas uppgår till 2 200 SEK inkl. moms. 

Rättsskydd och rättshjälp  
I vissa typer av försäkringar finns ett rättsskyddsmoment, som vid tvist ger klienten rätt till 
försäkringsersättning för delfinansiering av arvode och omkostnader till ombud.  
Rättsskyddsförsäkringen täcker också eventuell kostnad för motpartens ombud.                                  
Det är klienten som ska informera advokatbyrån om sådan försäkring finns.  

I vissa fall kan klienten ha rätt till allmän rättshjälp. Advokatbyrån biträder med att upprätta 
ansökan. Avgiften är beroende av klientens ekonomiska förhållanden och ligger på mellan 
540% av arvodet. Härutöver tillkommer en obligatorisk rådgivningsavgift avseende 1 timmes 
arbete.  

Fakturering:                                                                                                                                         
Fakturering sker oftast vid uppdragets slutförande. Beroende på bl.a. uppdragets längd kan vi 
dock även komma att ställa ut á conto-fakturor vilka avser dittills upparbetad tid och utlägg i 
uppdraget. Vid slutfakturering kommer från totalbeloppet dras av det som du har betalat á 
conto. Fakturering sker med det timarvode och den ersättning för tidsspillan som gäller vid 
tidpunkten för faktureringen.                                                                                                                          
I de fall rättsskydd beviljas faktureras en grundsjälvrisk omgående efter beslut, därefter 
faktureras självrisk och överskjutande arvode á conto enligt överenskommelse.   
  
Om inte annat avtalats förfaller våra fakturor till betalning 10 dagar efter fakturadatum.  
Dröjsmålsränta debiteras i enlighet med räntelagens 6§ innebärande räntesats på vid varje tid  
gällande referensränta + 8 %.                                                                                                                   
Vid väsentligt eller upprepat betalningsdröjsmål kan vi komma att frånträda uppdraget för dig.  
  
Externa rådgivare och sakkunniga:                                                                                                         
Vi samarbetar med flera externa rådgivare och sakkunniga. Dessa är helt oberoende av oss 
och vi tar därför inget juridiskt ansvar för deras arbete. Uppdragsavtal med dessa rådgivare 
och sakkunniga kan inom ramen för lämnade fullmakter ingås av oss för din räkning. För 
deras arvode ansvarar du såvitt inte annat avtalats.  



Identifiering av klienter:                                                                                                                  
Enligt lag måste Advokatbyrån inhämta och bevara tillfredsställande bevisning om klientens 
identitet och ägarförhållanden samt i vissa fall om medels och andra tillgångars ursprung. 
Advokatbyrån har därför rätt att begära identitetshandlingar och annan dokumentation 
kopplade till uppdraget. Advokatbyrån kan enligt lag vara skyldig att avböja eller omedelbart 
frånträda uppdraget om nödvändiga handlingar inte presenteras. 


