ALLMÄNNA VILLKOR
Allmänna villkor för advokatuppdrag utfört av F. Victors Advokatbyrå HB.
1. Tillämpningsområde
Dessa villkor skall äga tillämpning på uppdragsavtalet mellan å ena sidan
kunden och å andra sidan advokaten, advokatens biträden och den
advokatbyrå där dessa verkar (F. Victors Advokatbyrå HB i det följande
gemensamt benämnd ”Advokatbyrån”).
Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed gäller för
uppdraget.
När Ni anlitar Advokatbyrån anses Ni ha accepterat dessa villkor. Avvikelser
från villkoren skall vara skriftliga.
2. Arvodesdebitering, förskott och dröjsmålsränta
Advokatbyrån skall, om inte annat har avtalats i det särskilda fallet, äga rätt
att löpande delfakturera sitt utförda arbete varje kalendermånad.
Advokatbyrån äger rätt att begära skäligt förskott på arvode och utlägg.
Advokatbyråns fakturor skall betalas senast 10 dagar från det att fakturan
avsänts eller krav på betalning annars framställts. Vid utebliven betalning
efter angiven betalningstidpunkt utgår dröjsmålsränta enligt lag.
Advokatbyrån är inte skyldig att påbörja arbetet i ett ärende förrän eventuella
begärda förskott betalats
Advokatbyrån äger rätt att frånträda uppdrag om betalning inte ser i rätt tid.
Om inte annat avtalats bestäms våra arvoden enligt följande faktorer. Den
skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, uppnått resultat, nedlagd tid,
det värde som uppdraget avser, eventuella risker för Advokatbyrån och den
tidspress som gällt för uppdraget.
Advokatbyrån debiterar, privatpersoner i ärenden där rättshjälp och
rättsskydd beviljats, i enligt med den rättshjälpsnorm som gäller vid tiden för
uppdragets slutförande. För år 2016 uppgår den normen till 1.654 kronor per
timme inklusive moms.
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I ärenden för privatpersoner, där det inte beviljats rättsskydd eller rättshjälp
debiteras 1.700 kronor per timme inklusive moms.
Advokatbyrån debiterar företag 1.900 kronor per timme exklusive moms.
Utöver arvoden kan kostnader före resor, logi, ansökningsavgifter, kopiering
och andra utgifter komma att debiteras Er.
3. Arvodesdebitering i rättsskyddsärende
I vissa ärenden kan ersättning för ombudskostnader m m till en del täckas av
rättsskyddsförsäkring. Vi hjälper till med att ansöka hos berört
försäkringsbolag om beviljande av rättsskydd.
Normalt faktureras Ni när ärendet slutförts. Fakturan skickas till
försäkringsbolaget som reglerar den del av arvodet och kostnader som täcks
av försäkringen. Ni skall till Advokatbyrån betala den del som försäkringen
inte täcker såsom självrisk, vissa kostnader och eventuell beloppsbegränsning
mm
På begäran skall Ni betala ett förskott till Advokatbyrån på en del av den
självrisk som Ni kan komma att debiteras.
4. Arvodesdebitering i rättshjälpsärende
I vissa ärendet kan Ni beviljas rättshjälp. Det är domstolen eller
rättshjälpsmyndigheten som beslutar om Ni ska få rättshjälp eller inte och
som fastställer rättshjälpsavgiften.. Vi hjälper till med att upprätta ansökan
om rättshjälp.
Beviljas Ni rättshjälp skall man själv normalt betala en kostnad motsvarande
en timmes rådgivning. Därutöver skall man betala en rättshjälpsavgift vars
storlek beror på inkomstförhållanden, underhållsskyldighet m m.
Advokatbyrån har rätt att enligt lag fakturera Er löpande för
rättshjälpsavgiften som uppstår i ärendet.
5. Ansvarsbegränsning
Advokatbyrån ansvarar för skada som kund lidit endast om skadan vållats av
Advokatbyrån genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande.
Ansvaret skall vara begränsat till maximalt tre miljoner (3 miljoner) kronor
per skadefall.
Om advokatbyrån avbryter utförandet av ett uppdrag eller relationen med Er
på grund av omständighet som beror på Er, eller på skyldighet enligt lag eller
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god advokatsed, skall Advokatbyrån inte ha något ansvar för den skada som
detta kan leda till.
6. Tillämplig lag
För uppdragsavtalet gäller svensk rätt.
7. Tvister
Tvister med anledning av avtalet skall avgöras av svensk domstol. I vissa fall
kan Du ha möjlighet att få en tvist prövad av Advokatsamfundets
Konsumenttvistnämnd.
Undertecknad bekräftar härmed att jag tagit del av ovanstående.
Östersund den

2016
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