avgetts, vilket normalt sammanfaller med dag för sista fakturans
utställande för det uppdrag som kravet avser.

ALLMÄNNA VILLKOR 2016:1
Följande allmänna villkor tillämpas på uppdrag mellan ANNOT
Advokatbyrå AB, org. nr. 556376-1492, (nedan ”ANNOT”) och
uppdragsgivare (nedan ”Klienten”) om inte annat avtalats mellan
parterna, följer av tvingande lag eller av god advokatsed (se
www.advokatsamfundet.se ).
1. Uppdragets utförande
ANNOT tillhandahåller juridiska tjänster, vilka utförs med
noggrannhet, omsorg och engagemang samt med tillbörlig
skyndsamhet. ANNOT kan dock aldrig garantera framgång eller att ett
särskilt resultat uppnås. ANNOT förbinder sig att vara lojal mot
Klienten och arbeta för Klientens intressen och för Klientens bästa.
2. Sekretess
ANNOT har tystnadsplikt avseende det som anförtrotts inom ramen
för uppdraget och som inte är allmänt känt. Undantag från
tystnadsplikten gäller om Klienten samtyckt därtill eller laglig
skyldighet att lämna upplysning föreligger. Undantag gäller vidare i
den mån yppandet är nödvändigt för att ANNOT skall kunna värja sig
mot klander från Klientens sida eller hävda befogat ersättningsanspråk
avseende det ifrågavarande uppdraget.
3. Arvode
Arvode utgår på löpande räkning enligt timtaxa jämte moms. Nedlagd
tid dokumenteras av ANNOT. Arvodet som ANNOT debiterar skall
vara skäligt. Vid bedömning av vad som är skäligt arvode för ett
uppdrag får beaktas vad som avtalats med Klienten, uppdragets
omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse, liksom arbetets
resultat.
ANNOT har vidare rätt att kräva förskotts- och/eller acontobetalning.
Utlägg och övriga kostnader debiteras Klienten utöver arvodet. Med
detta avses porto, kostnader till domstolar och myndigheter,
delgivningskostnad, externa utredningar, bevisning et cetera.
4. Fakturering och betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura. Fakturering sker normalt i samband med
månadsskifte om inte ett uppdrag avslutats dessförinnan.
Betalningstiden är 10 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning
utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid påminnelse utgår
påminnelseavgift om 60 kr.
5. Klientmedel
ANNOT förbinder sig att hålla penningmedel tillhöriga Klienten
avskilda på klientmedelskonto.
6. Handlingar
ANNOT förvarar alla handlingar i ärendet och arkiverar efter avslutat
uppdrag, dock ej originalhandlingar.
7. Reklamation och preskription
Klienten är skyldig att påtala fel eller brist i uppdraget till ANNOT
inom skälig tid från det att fel eller brist upptäckts eller bort ha
upptäckts vid äventyr av att kravet inte kan göras gällande. Krav får
inte framställas senare än 10 år efter den dag då slutredovisning

8. Ansvarsbegränsning och försäkring
ANNOT:s ansvar för skada är begränsat till det belopp som ANNOT:s
ansvarsförsäkring vid var tid maximalt täcker. ANNOT har inget
ansvar mot tredje man såvida inte sådant ansvar särskilt påtagits. All
information och material på ANNOT:s hemsida och på sociala medier
utgör ej något uppdragsförhållande och inte heller rådgivning.
Ansvarbegränsningen gäller inte vid grov vårdlöshet eller uppsåt.
ANNOT ansvarar inte för externt anlitade konsulter eller externa
tjänster som förmedlas eller inhämtas för uppdraget.
9. Personuppgifter med mera
Personuppgifter som lämnas till ANNOT eller inhämtas kan komma
att behandlas av ANNOT för att kunna fullgöra ingångna avtal samt
skyldigheter enligt författning. Uppgifter kan därvid bland annat
komma att behandlas i klientregister och tidredovisningsprogram
samt för marknadsföringsändamål gentemot Klienten.
10. Immateriella rättigheter
Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat
ANNOT genererar för sina klienter tillhör ANNOT, men Klienten har
rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka det tillhandahålls.
11. Förtida upphörande av uppdraget i övriga fall
Vardera part äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart
upphörande om:
a) den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter
enligt vad som avtalats; eller
b) den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling,
träder i likvidation, underlåter att behörigen infria accepterad växel
eller annan icke tvistig förbindelse eller på annat sätt kan antas ha
kommit på obestånd.
12. Force majeure
Följande omständigheter utgör befrielsegrund för ANNOT om
ärendets fullgörande därigenom förhindras, väsentligen försvåras eller
fördyras:
arbetskonflikt samt varje annan omständighet som ANNOT inte kan
råda över såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller motsvarande
militärinkallelser, beslag, valutarestriktioner, uppror, knapphet på
transportmedel eller varu- eller energitillgång, haveri av maskin med
unik funktion vilket inte kunnat förutses eller förebyggas med
fackmässig vård, avbrott i tele- och/eller datakommunikation,
leveransförsening från underleverantör som beror på omständigheter
som här nämnts, samt utebliven leverens från underleverantör på
grund av dennes obestånd eller konkurs.
13. Ändringar
ANNOT kan utan meddelande ändra villkoren från tid till annan - för
gällande version, se alltid webbplats; www.annotadvokat.se. Ändrad
version gäller enbart för uppdrag påbörjade efter ändring.
14. Tvist och tillämplig lag
Tvist mellan parterna skall prövas i svensk allmän domstol. Svensk rätt
skall tillämpas, förutom lagvalsregler. För konsumenter finns särskild
konsumenttvistnämnd dit konsument kan vända sig i första hand:
Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102
54 Stockholm www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnd.
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