ALLMÄNNA VILLKOR
Dessa villkor gäller för alla uppdrag hos Pär Andersson Advokatbyrå i den mån inte annat följer av det svenska Advokatsamfundets regler
om god advokatsed eller särskilt skriftligt avtalats i uppdragsbrev.
1.

För vissa uppdrag måste vi enligt lag kontrollera klients identitet och ägarförhållanden samt inhämta uppgifter om uppdraget
och dess syfte. Information från klient kan komma att behöva verifieras genom andra källor. Underlag för sådan kontroll är vi
enligt lag skyldiga att behålla. Enligt lag är vi skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till
myndighet samt förhindrade att underrätta berörd klient om att misstanke uppstått eller att anmälan skett.
2. I vissa fall måste vi lämna information till skattemyndigheterna om klients momsregistreringsnummer och värdet av för denne
utförda tjänster. Genom att lämna uppdrag följer att samtycke också lämnas till att sådan lagstadgad informationsskyldighet
uppfylls.
3.
Vi är personuppgiftsansvarig för klients personuppgift som lämnas inför uppdrag eller annars inhämtas i samband med
registrering eller utförande av uppdrag. Sådana uppgifter behandlas inför accepterande av uppdrag samt för administration och
utförande av uppdrag. Vidare kan sådana uppgifter användas för affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering
jämte marknadsföring. Genom att lämna uppdrag följer att samtycke också lämnas till insamling, lagring och behandling av
personuppgifter enligt ovan. Detta innefattar även personuppgifter för företrädare och verkliga huvudmän i den mån sådana
uppgifter behövs för ovan angivna lagstadgade skyldigheter. Det ankommer då på klient att införskaffa nödvändiga samtycken
från sådana personer.
4.
Vi kontrollerar om det finns intressekonflikt enligt tillämpliga regler om god advokatsed innan uppdrag antas. Det kan hända att
det därefter inträffar eller framkommer omständigheter som gör att vi enligt nämnda regler måste frånträda uppdraget.
5. Rådgivning i uppdrag avser rättsfrågor i det enskilda uppdraget och endast under svensk rätt. Vi biträder inte i frågor rörande
skatt eller skattekonsekvenser. Vårt ansvar omfattar inte eventuella överväganden i andra frågor än rättsliga. Rådgivning
innefattar aldrig garanti för visst resultat. Vi kan enligt klients önskemål bistå med att inhämta råd från jurister i andra
jurisdiktioner liksom från sakkunniga inom ekonomi, teknik eller andra områden. I sådana fall ansvarar vi inte för de råd eller
utlåtanden som dessa lämnar och inte heller för förslag till anlitande av aktuell jurist eller sakkunnig. Inte heller ansvarar vi för
de arvoden och kostnader som nämnda rådgivare fakturerar. Uppdrag till sådana rådgivare ska lämnas direkt från klient till
denne. Vid samarbete med annan jurist eller sakkunnig följer av vårt uppdrag också rätt att till sådan rådgivare för klients
räkning lämna ut information och underlag avseende uppdraget som kan antas behövas för att denna ska kunna utföra sitt
arbete.
6. Arvode ska uppfylla Advokatsamfundets regler om god advokatsed. Om inte annat särskilt avtalats bestäms det utifrån de
faktorer som följer av dessa regler, däribland nedlagd tid. Fakturering sker vanligen månadsvis. Utöver arvode tillkommer
kostnader för resor och andra utlägg. Fakturor förfaller till betalning 15 dagar efter fakturadatum. Vid utebliven betalning
tillkommer dröjsmålsränta enligt lag på förfallet belopp intill dess betalning sker. I vissa fall kan förskott begäras för uppdrag
liksom att preliminär faktura utfärdas för arvode à conto. Arvode anges alltid exklusive mervärdesskatt som debiteras enligt lag.
7. Vi uppskattar omgående återkoppling för det fall klient inte skulle vara nöjd med vårt arbete. Krav från klient avseende uppdrag
ska framställas utan dröjsmål när klient blivit medveten om de omständigheter som anses ligga till grund för kravet och senast
tolv månader efter det senare av a) datum för sista fakturan avseende uppdraget eller b) den dag klient fått kännedom om eller
med rimliga efterforskningar borde fått kännedom om, de omständigheter som anses ligga till grund för kravet. Klient som är
konsument kan i vissa fall vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få arvodestvister och andra
ekonomiska krav prövade. Information om detta finns på www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden.
8. För vår rådgivning i uppdrag ansvarar vi för skada som uppstår på grund av fel eller försummelse endast intill ett belopp som är
begränsat till det högsta av a) fem gånger vårt totala arvode i uppdraget ifråga eller b) enmiljonfemhundratusen euro. Denna
vår ansvarsbegränsning gäller också för det fall flera skador orsakas av en och samma handling eller underlåtenhet eller av
likartad handling eller underlåtenhet. Vårt ansvar omfattar inte i något fall klients användning av rådgivning (inklusive
dokument) i förhållande till tredje man eller annars ansvar gentemot tredje man. Ansvarsbegränsningen gäller till förmån för
envar av den eller de jurister och andra personer som arbetat i uppdraget för Pär Andersson Advokatbyrås räkning.
9. Kommunikation i uppdrag sker, om inte annat särskilt avtalats, regelmässigt via e-post och internet. De risker för påverkan av
innehåll, läckage eller fördröjning mm som följer av detta tar vi inte ansvar för. Vi ska skydda information i uppdraget i enlighet
med Advokatsamfundets regler om god advokatsed.
10. Klient har rätt att använda resultat av vårt arbete till de ändamål som det tillhandahållits för av oss i uppdraget. Om inte annat
särskilt avtalats, får sådant resultat inte spridas allmänt och inte heller användas för marknadsföring. Eventuell upphovsrätt till
resultat av vårt arbete tillfaller oss, med förbehåll för klients rätt enligt ovan.
11. Svensk materiell rätt är tillämplig på uppdrag.
12. Tvister som uppstår i anledning av uppdrag ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av
målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I
sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara
Malmö. Språket för förfarandet ska vara svenska.
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