OHLIN NORDGÅRD ADVOKATER KB:S ALLMÄNNA VILLKOR (version 2018:01)
1. ALLMÄNT
1.1 Omfattningen av uppdraget anges i uppdragsbekräftelse, avtal
eller överenskoms på annat sätt med klienten vid uppdragets
ingående. Omfattningen kan också senare komma att ändras.

klienters räkning och debiterar dem i efterskott, men vi kan
komma att begära förskott för utgifter eller vidarebefordra den
aktuella fakturan till Er för betalning.
3. FAKTURERING OCH BETALNINGSVILLKOR

1.2 Våra råd anpassas efter förhållandena i det specifika
uppdraget, de fakta som presenteras för oss och de instruktioner
som vi erhåller. Av den anledningen kan råden inte användas för
andra uppdrag eller för andra ändamål än för det uppdrag och
ändamål för vilka de lämnades. Den rådgivning som lämnas
baseras enbart på rättsläget i Sverige. Baserat på vår allmänna
erfarenhet av andra jurisdiktioner kan vi komma att uttrycka
uppfattningar om rättsläget i andra jurisdiktioner. Detta gör vi
dock endast för att dela med oss av vår erfarenhet och det utgör
inte juridisk rådgivning.

3.1 Regelbundna fakturor är ett bra sätt att hålla Er informerad
om de arvoden som uppkommit. Om vi inte avtalar annat
fakturerar vi månadsvis. Vi kan också tillhandahålla regelbunden
aktuell information om upplupna arvoden.

1.3 Den information som framgår av utkastversioner av dokument
är endast preliminär och den gällande informationen framgår av
lydelsen av slutliga versioner av sådana dokument.

3.3 I stället för att fakturera nedlagt arbete under den aktuella
tidsperioden kan vi ställa ut en preliminär faktura “a conto” för
vårt arvode. I sådana fall ska den slutliga fakturan för uppdraget
ange totalbeloppet för vårt arvode från vilket det arvode som
betalats “a conto” dras av.

1.4 Vår rådgivning i uppdraget omfattar inte möjliga
skattekonsekvenser.
2. ARVODEN OCH KOSTNADER
2.1 Ersättning till advokatbyrån utgår dels som arvode för utfört
arbete normalt debiterat enligt löpande räkning, dels som
ersättning för kostnader och utlägg med faktisk kostnad, allt i
förekommande fall jämte mervärdesskatt. Vid ärende om
rättshjälp eller brottmål utgår debitering enligt gällande taxor.
2.2 Våra arvoden överensstämmer med de regler som utfärdats av
advokatsamfundet. Om inte annat avtalats fastställs våra arvoden
på basis av ett antal faktorer såsom nedlagd tid, den skicklighet
och erfarenhet som uppdraget krävt, de värden som uppdraget
rör, eventuella risker för advokatbyrån, tidspress och uppnått
resultat. Arvoden är alltid exklusive mervärdesskatt om annat ej
uttryckligen angetts.
2.3 I förekommande fall kan vi inför ett uppdrag och på begäran
göra en uppskattning av vad vårt arvode kan komma att uppgå till
och även löpande lämna information om upparbetat arvode. En
sådan uppskattning är endast baserad på den information som vi
har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och utgör inte
någon offert om fast pris.
2.4 Utöver arvoden kan kostnader och andra utgifter som till
exempel ansökningsavgifter, bud, resor, undersökningskostnader
mm tillkomma. Normalt betalar vi begränsade utgifter för våra

3.2 Om rättsskydd genom försäkringsbolag föreligger sker
fakturering halvårsvis, oavsett om försäkringsbolag medger à
conto-avräkning eller ej. Klient svarar fullt ut för advokatbyråns
ersättnings-anspråk om aktuellt försäkringsbolag har invändningar
avseende ersättningsanspråk.

3.4 I vissa fall kommer vi att begära förskott innan vi påbörjar vårt
uppdrag, men även i pågående ärenden. Detta kommer att
användas till att reglera framtida fakturor. Totalbeloppet av vårt
arvode för uppdraget kan bli högre eller lägre än
förskottsbeloppet. Advokatbyrån förbehåller sig rätten att inte
påbörja arbete, eller att avvakta med vidare åtgärder, till dess att
begärt förskott inbetalats.
3.5 Om annat inte avtalas förfaller våra fakturor till betalning 10
dagar efter fakturadatum.
3.6 Dröjsmålsränta debiteras i enlighet med räntelagen (1976:635)
på för sent betalade belopp från förfallodagen till datum för
betalning.
3.7 För det fall fakturor inte betalas i tid förbehåller vi oss rätten
att, efter meddelande härom, att antingen avvakta med att utföra
uppdraget eller att frånträda uppdraget i sin helhet.
4. RÄTTEGÅNGSKOSTNADER, RÄTTSSKYDD MM
4.1 Klient som innehar rättsskyddsförsäkring har i vissa fall rätt att
ur försäkringen få ersatt hela eller delar av sina advokatkostnader
och utlägg enligt försäkringsvillkoren. Sådan försäkring kan finnas i
hem-, villa-, bil- eller företagsförsäkring, men kan även ha tecknats
av bransch- eller intresseorganisa-tioner. Ni bör därför omgående
1

OHLIN NORDGÅRD ADVOKATER KB

undersöka om rättsskyddsförsäkring kan vara aktuell just i ert fall
och upplysa handläggande advokat härom. I sådan försäkring kan
ersättningen vara begränsad till visst maximibelopp efter avdrag
för självrisk eller till viss timtaxa. Handläggande advokat
ombesörjer ansökan om rättskydd.
4.2 Även om ni är berättigade till ersättning ur er
rättsskyddsförsäkring har vi rätt att debitera löpande arvode i
enlighet med våra sedvanliga arvodesnormer och avräkna vad som
må inflyta från rättsskyddsförsäkring. Ni är således
betalningsansvarig för skillnaden mellan vår fakturerade
ersättning och vad som må ersättas av rättsskyddsförsäkringen.
Eventuellt tilläggsbelopp meddelas särskilt.
4.3 Klient kan i vissa ärenden vara berättigad till allmän rättshjälp
beroende av årsinkomst och andra villkor som fastställts av
Domstolsverket, varvid gäller särskilda regler för fastställande av
ombudsarvode. Om Ni tror Er vara berättigad till allmän rättshjälp
är det av vikt att Ni omgående upplyser härom. Handläggande
advokat ombesörjer ansökan om allmän rättshjälp.
5. ANGIVANDE AV VAT-NUMMER
5.1 När vi tillhandahåller tjänster momsfritt till en klient i annat
land inom EU:s momsområde är vi enligt lag skyldiga att i vissa fall
lämna information till skattemyndigheterna om ert
momsregistreringsnummer och värdet av de tjänster som vi har
levererat till er. Genom att anlita oss anses ni ha samtyckt till att vi
i enlighet med aktuella regler lämnar sådan information till
skattemyndigheterna.
6. FÖRFARANDE VID KLAGOMÅL OCH KRAV
6.1 Vi vill säkerställa att ni är nöjd med våra tjänster och att de
uppfyller era förväntningar. Om ni, av något skäl, är missnöjd eller
har klagomål ska ni underrätta handläggande advokat så snart
som möjligt.
6.2 Krav som har samband med rådgivning ska framställas så snart
som ni har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet
grundas. Krav får inte framställas senare än sex månader efter det
senare av (i) den dag då den sista fakturan utställdes för det
uppdrag som kravet avser och (ii) den dag då de aktuella
omständigheterna var kända för er eller, efter rimlig
efterforskning, kunde ha blivit kända för er.
6.3 Om ni ersätts av oss för något krav ska ni, som villkor för vår
ersättning, överföra rätten till regress mot tredje man genom
subrogation eller överlåtelse till oss eller till våra försäkringsgivare.
6.4 Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Tvist mellan Ohlin Nordgård Advokater och klient som är
konsument kan i vissa fall även prövas av Advokatsamfundets
konsumenttvistnämnd. Advokatsamfundets
konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som
prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en
konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.̊ Med
konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar
för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamheten.

Om en klient är konsument och missnöjd med den tjänst som
Ohlin Nordgård Advokater har tillhandahållit ska klienten kontakta
handläggande advokat för att diskutera frågan och för att försöka
uppnå̊ en lösning i samförstånd. Om det inte är möjligt att nå en
lösning i samförstånd kan klienten ha rätt att få saken prövad av
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. En förutsättning för
att tvisten ska prövas av nämnden är bl.a. att tvisten inte
handläggs eller är avgjord av domstol samt att klienten vänder sig
till nämnden inom ett (1) år efter det att klagomålet skriftligen
framställdes till Ohlin Nordgård Advokater. Det finns emellertid
vissa tvister som nämnden inte prövar, mer information finns på
nämndens hemsida;
https://www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden/
Postadress: Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund,
Box 27321, 102 54 Stockholm
7. ANSVARSBEGRÄNSNING
7.1 Vårt ansvar för ren förmögenhetsskada som ni vållas till följd
av fel eller försummelse från vår sida vid uppdragets utförande är
begränsat till ett belopp som motsvarar det lägre av fem gånger
arvodet för uppdraget och det försäkringsbelopp som gäller för
advokatbyråns ansvarsförsäkring.
7.2 Vårt ansvar gentemot er ska också reduceras med belopp som
ni kan erhålla ur försäkring ni har tecknat eller annars omfattas av
eller avtal eller skadeslöshetsförbindelse som ni ingått eller är
förmånstagare till.
7.3 Om vi inte avtalat annat, är vi inte ansvariga gentemot er för
fullständigheten eller riktigheten av den information som ni eller
andra tillhandahållit oss i samband med vårt arbete och inte heller
för förlust eller skada som uppkommit till följd av vilseledande,
felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan än oss själva.
7.4 Vi är inte ansvariga gentemot er för förlust eller skada som
uppkommit till följd av omständighet utanför vår kontroll som vi
skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets
antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit
eller övervunnit.
7.5 Vi är inte ansvariga gentemot er för förlust eller skada som
uppkommit till följd av att ni använt våra arbetsresultat eller råd i
annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilka de gavs.
7.6 Om flera rådgivare är ansvariga gentemot er för samma förlust
eller skada ska vårt ansvar begränsas till den del av förlusten eller
skadan som i storlek förhåller sig till hela förlusten eller skadan på
samma sätt som vårt arvode i storlek förhåller sig till samtliga
ansvariga rådgivares arvoden sammanräknade (oavsett om dessa
andra rådgivare har uteslutit eller begränsat sitt ansvar eller skulle
vara oförmögna att betala sin del av det totala kravet).
7.7 Om annan rådgivares ansvar gentemot er är mer begränsat än
vårt ansvar ska eventuellt ansvar som vi har gentemot er till följd
av vårt eventuella solidariska ansvar med sådan annan rådgivare
reduceras med den ersättning vi skulle ha kunnat återfå från den
rådgivaren om dennes ansvar gentemot er inte hade begränsats
på det sättet (och oavsett om den andre rådgivaren skulle ha
kunnat betala ersättningen till oss).
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8. ANSVARSFÖRSÄKRING
8.1 Vår verksamhet omfattas av Sveriges Advokatsamfunds
obligatoriska ansvarsförsäkring.
9. REFERENS
9.1 När en viss transaktion har blivit allmänt känd kan vi komma
att informera om vårt uppdrag för er i vårt
marknadsföringsmaterial och på̊ vår webbplats (även med
återgivande av logotype). Sådan information innehåller endast
uppgifter som har blivit offentliga eller allmänt tillgängliga.
10. ÄNDRINGAR
10.1 Dessa villkor kan komma att ändras av oss från tid till annan.
Den senaste versionen finns alltid på vår webbplats,
www.onadvokater.se. Ändringar i villkoren gäller endast för de
uppdrag som påbörjas efter det att den ändrade versionen lagts ut
på vår webbplats. Kopia av den senaste versionen av dessa villkor
skickas till er på begäran.
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