Allmänna villkor – 2019:02
Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Schiöld Advokatbyrå AB, 559206-4249, (nedan Advokatbyrån)
tillhandahåller sina klienter, såvida inte annat följer av särskilt skriftligt avtal. Sveriges advokatsamfunds vägledande
regler om god advokatsed gäller också för Advokatbyråns tjänster. Genom att anlita Advokatbyrån anses ni ha samtyckt
till dessa allmänna villkor.
1
Allmänt
Advokatbyrån kommer, inom ramen för lag och god
advokatsed, att efter bästa förmåga tillvarata ert
intresse. Detta innebär bland annat att uppdrag
kommer att utföras med omsorg, noggrannhet och
tillbörlig skyndsamhet samt med beaktande av att ni
inte åsamkas onödiga kostnader.
Advokatbyråns jurister gör sitt yttersta för att erbjuda
er den sakkunskap och de resurser som krävs i varje
enskilt uppdrag. En av Advokatbyråns advokater utses
alltid till klientansvarig, och har det övergripande
ansvaret för Advokatbyråns tjänster gentemot er.
Avtalet om uppdraget är emellertid inte mellan er och
den klientansvarige eller någon av Advokatbyråns
övriga personal, utan ett avtal mellan er och
Advokatbyrån. Advokatbyråns personal har därför
inget personligt ansvar gentemot er, om inte annat
följer av tvingande lag.
2
Arvoden och kostnader
Arvode debiteras enligt principer som överensstämmer med god advokatsed och fastställs utifrån ett
flertal faktorer, huvudsakligen nedlagd tid,
komplexitet, den sakkunskap, skicklighet, erfarenhet
och de resurser som uppdraget krävt, de värden som
uppdraget rör, eventuella risker för Advokatbyrån,
tidspress och uppnått resultat. Basen för debiteringen
utgår från Advokatbyråns gällande timtaxa, vilken ni
informeras om i anslutning till att ett uppdrag antas.
Om inte annat angetts gäller samma uppgiven timtaxa
för tidsspillan som för arbete. Minimidebitering för en
enskild åtgärd, av vilket slag den vara må, är 15 minuter
(0,25 tim). Alla arvodesbelopp anges exklusive
mervärdesskatt och liknande skatter, vilka debiteras
enligt lag.
Utöver arvoden debiterar vi ersättning för nödvändiga
och skäliga kostnader. Det kan exempelvis gälla
ansöknings- och registreringsavgifter, undersökningskostnader, kostnader för andra rådgivare och fackmän,
bud- och resekostnader och kostnader för logi.

I domstolsprocesser och skiljeförfaranden kan den
förlorande parten åläggas att betala den vinnande
partens rättegångskostnader (inklusive ombudsarvoden). Det förekommer dock att den vinnande
parten inte ersätts för samtliga rättegångskostnader av
motparten. Oavsett om ni är vinnande eller förlorande
part måste ni erlägga full betalning för de tjänster
Advokatbyrån utfört och för de kostnader vi haft i
samband med uppdraget.
Om uppdraget gäller en tvist är Advokatbyrån er
behjälplig med ansökan om rättsskydd när sådan
försäkring bedöms kunna tas i anspråk. Om vårt
arvode och våra kostnader ska delfinansieras genom er
rättsskyddsförsäkring måste ni fortfarande erlägga
betalning för arvodet och kostnaderna till den del de
överstiger vad som betalas ur försäkringen. Sådan del
ni har att erlägga kan vara självrisk, den del av
Advokatbyråns timtaxa vilken överstiger timtaxa som
tillämpas av försäkringsbolaget, den del av Advokatbyråns arvode som överstiger eventuellt takbelopp för
försäkringsersättningen eller belopp som av annan
anledning inte ersätts av försäkringsbolaget. För det
fall återbetalningsskyldighet i förhållande till ert
försäkringsbolag uppkommer, till exempel i samband
med att ni är vinnande part och motparten ska ersätta
er för rättegångskostnader, har ni att erlägga det
belopp som krävs av försäkringsbolaget oavsett om
kravet framställs mot Advokatbyrån eller er.
Advokatbyrån förbehåller sig rätten att begära förskott
innan vi påbörjar uppdrag. Förskottet hanteras som
klientmedel och regleras mot framtida fakturor.
3
Fakturering
Advokatbyrån fakturerar normalt månadsvis, med tio
dagars betalningsfrist från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras i enlighet med räntelagen (1975:635).
Istället för att fakturera nedlagt arbete under den
aktuella tidsperioden kan Advokatbyrån ställa ut
faktura ”a conto” som avser att täcka del av det
upparbetade arvodet.

A contofakturering tillämpas särskilt i de fall vårt
arvode och kostnader delfinansieras genom rättsskyddsförsäkring. A contofakturan avser då att helt
eller delvis täcka den del av arvode och kostnader som
ni har att betala och som inte ersätts av försäkringsbolaget. För det fall a contofakturering har tillämpats
avräknas a conto-fakturor mot del- eller slutfaktura
som upptar upparbetad tid.
4
Rapportering
Advokatbyrån är enligt lag i vissa fall skyldig att lämna
information till Skatteverket om ert momsregistreringsnummer och värdet av de tjänster som vi
har levererat till er. Genom att anlita Advokatbyrån
samtycker ni till att vi i enlighet med aktuella regler
lämnar sådan information till Skatteverket.
5
Rådgivning
Advokatbyråns rättsliga bedömningar är baserade på
Advokatbyråns samlade erfarenhet och kunskap samt
den information som ni lämnat till Advokatbyrån.
Advokatbyrån kan emellertid inte garantera rättslig
framgång i domstolstvister eller i övrigt. Om inte annat
avtalats skriftligen omfattar rådgivningen inte skatt
eller möjliga skattekonsekvenser.
6
Sekretess
Advokatbyrån följer Advokatsamfundets vägledande
regler om god advokatsed avseende sekretess. Det
innebär att sekretess kommer iakttas full ut såvida inte
Advokatbyrån enligt lag är skyldig att utge viss uppgift.
När ett visst uppdrag har blivit allmänt känt kan
Advokatbyrån komma att informera om uppdraget i
byråns marknadsföringsmaterial, webbsida och sociala
medier. Sådan information får endast innehålla
uppgifter som redan kommit till allmän kännedom.
När så bedöms erforderligt kommer vi att efterfråga
ert medgivande innan vi lämnar vår information.
7
Immateriella rättigheter
Advokatbyrån bibehåller upphovsrätt och annan
immateriell rätt till arbetsresultat. Ni äger endast rätt
att använda arbetsresultatet för de ändamål som följer
av uppdraget.

8
Samarbete med andra rådgivare
Advokatbyrån bistår er gärna med att finna och
instruera andra rådgivare i särskilda frågor. Om
Advokatbyrån instruerar, anlitar och/eller arbetar
tillsammans med andra rådgivare ska dessa rådgivare
anses vara oberoende av oss och vi tar inte något
ansvar för att ha rekommenderat dem till er eller för
råd som de ger. Advokatbyrån ansvarar heller inte för
arvoden eller kostnader som sådana rådgivare
debiterar.
9
Handlingar och arkivering
Originalhandlingar överlämnas alltid till er i samband
med uppdragets utförande, eller efter uppdragets
avslutande. Advokatbyrån arkiverar kopior av handlingar och arbetsmaterial i enlighet med lag och
advokatetiska regler.
10 Ansvarsbegränsning
Advokatbyråns ansvar för skada som vållas er till följd
av fel eller försummelse från byråns sida vid utförande
av uppdraget är begränsat till det försäkringsbelopp
som gäller för Advokatbyråns ansvarsförsäkring.
Advokatbyråns ansvar mot er ska reduceras med alla
belopp som kan utfås enligt försäkring som har
tecknats för er eller enligt avtal eller skadelöshetsförbindelse där ni är part eller förmånstagare.
11 Tillämplig lag och tvistelösning
Dessa allmänna villkor och eventuella särskilda villkor
för uppdraget ska regleras och tolkas i enlighet med
svensk materiell rätt. Vid klients ekonomiska krav mot
Advokatbyrån eller vid tvist om arvodets skälighet har
klient som är konsument möjlighet att vända sig till
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd – Box
27321, 102 54 Stockholm, eller hemsida:
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.
Advokatbyrån är i enlighet med god advokatsed
skyldig att följa nämndens utslag. För att klientens
ansökan ska prövas måste emellertid klienten först ha
försökt nå en samförståndslösning med Advokatbyrån. Tvister i övrigt prövas av Attunda tingsrätt som
första instans.

