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ALLMÄNNA VILLKOR 
Bilaga till uppdragsavtalet  

 
 
§ 1 Avtalets tillämpningsområde  
Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Juristbyrån Kaisdotter & 
Partners AB (nedan även kallad Juristbyrån Kaisdotter) och uppdragsgivaren (nedan 
kallad klienten) vid köp av juridiska tjänster.  
 
Klienten informeras om dessa villkor i samband med ingående av uppdragsavtalet.  
 
 
§ 2 Uppdraget  
Uppdragets omfattning framgår av uppdragsavtalet. Skulle överenskommelsen om 
uppdragets fortsatta handläggning träffas, upprättas ett nytt uppdragsavtal som 
tillställs klienten i skrift för underteckning. Klienten är skyldig att omgående, dock 
senast 5 dagar efter mottagandet av den nya handlingen, reklamera om det nya 
uppdragsavtalet i något avseende avviker från vad som överenskommits mellan 
parterna.  
 
 
§ 3 Ekonomi 
 
§ 3.1  
För juridiska tjänster debiteras klienten enligt allmän praxis skäligt arvode samt 
ersättning för gjorda utlägg samt tidsspillan. Med tidsspillan avses restid och väntetid. 
Arvodets storlek grundas på det arbete som uppdraget krävts, tidsåtgång, ärendets 
svårighetsgrad, samt i viss mån ärendet omfattning. Juristbyrån Kaisdotter debiterar 
efter löpande räkning per påbörjad femtonminutersperiod. En specificerad 
arbetsredogörelse lämnas alltid med tillhörande faktura.  
 
Juristbyrån Kaisdotter tillämpar en regelmässig betalningstid om 10 dagar räknat från 
fakturadatum. Annan överenskommelse angående betalningens erläggande kan 
överenskommas i enskilda fall.  
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Juristbyrån Kaisdotter fakturerar månadsvis för arvode och utlägg. 
 
Utlägg som Juristbyrån Kaisdotter gör för klientens räkning faktureras per omgående. 
Större utlägg, till exempel för besiktning eller sakkunnigutlåtande, görs endast om 
klienten förskottsvis betalar in ett belopp motsvarande beräknad kostnad.  
 
Betalar inte klient enligt tillämpat betalningsvillkor kommer Juristbyrån Kaisdotter & 
att skicka en betalningspåminnelse och i samband med detta debitera en 
påminnelseavgift om 60 kronor.  
 
 
§ 3.2 Delbetalning och förskott 
Juristbyrån Kaisdotter äger rätt att deldebitera klienten á conto. Vidare ska Juristbyrån 
Kaisdotter & Partners AB äga rätt till att uttaga ett skäligt förskott i både nya och 
pågående ärenden. Juristbyrån Kaisdotter förbehåller sig rätten att ej påbörja arbete, 
eller att avvakta med vidare åtgärder, till dess att begärt förskott inbetalats.  
 
 
§ 3.3 Dröjsmål med betalning och dröjsmålsränta 
Vid dröjsmål med betalning äger Juristbyrån Kaisdotter & Partners AB rätt att erhålla 
en 22 % dröjsmålsränta. Vid utebliven betalning kommer inkassoåtgärder att vidtagas 
och i förekommande fall ansöka om betalningsföreläggande vid 
kronofogdemyndigheten. 
 
 
§ 3.4 Rättsskydd  
Vid fall klientens rättsskyddsförsäkring tagits i anspråk utgör försäkringsbolagets 
ersättningsnivå och policy för utbetalning inte en begränsning för Juristbyrån 
Kaisdotters arvode, dock för faktureringsrutiner. För det fall Juristbyrån Kaisdotters 
arvode överskrider det timarvode och timmar som ersätts av försäkringsbolaget är 
klienten skyldig att erlägga mellanskillnaden, mellan det ersatta och debiterade 
arvodet, om inte annat innan uppdragets början avtalats emellan Juristbyrån 
Kaisdotter och klienten.  
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§ 4 Tystnadsplikt  
Juristbyrån Kaisdotter äger inte rätt att till obehörig yppa förhållanden som rör 
klienten eller någon av dennes närstående. Juristbyrån Kaisdotter äger om annat inte 
särskilt bestämt rätt att själv bedöma hur kontakter med media i ärendet ska bemötas.  
 
 
§ 5 Inhämtande av underlag för ekonomisk bedömning 
Klienten är medveten om att Juristbyrån Kaisdotter kan komma att ta 
kreditupplysning på både klient och motpart(-er). 
 
 
§ 6 Personuppgiftsbehandling 
Genom godkännande av dessa villkor samtycker klienten till att Juristbyrån 
Kaisdotter behandlar personuppgifter för att kunna administrera och fullgöra sina 
skyldigheter i egenskap av leverantör av juridiska tjänster enligt GDPR.  
 
Juristbyrån Kaisdotter samlar in personuppgifter främst ifrån klient i samband med att 
uppdragsavtalet tecknas. Juristbyrån Kaisdotter samlar även in och lagrar 
personuppgifter som klienten under uppdragets utförande förser Juristbyrån 
Kaisdotter med. Därtill kan Juristbyrån Kaisdotter komma att inhämta 
personuppgifter om klienten från andra källor, exempelvis offentliga register m.m. 
Juristbyrån Kaisdotter kommer inte att samla in eller på annat sätt behandla klientens 
personuppgifter om det inte behövs för att kunna utföra uppdragsavtalet med dig.  
 
Efter att Juristbyrån Kaisdotter har antagit ett klientuppdrag kommer 
personuppgifterna att användas huvudsakligen för att kunna komma i kontakt med 
klienten. För att kunna arbeta effektivt kommer klientens personuppgifter att finnas i 
en fysisk akt, i ett digitalt dokumenthanteringssystem men även på e-postkonton och 
e-postserver. 
 
Juristbyrån Kaisdotter kommer inte att överföra klientens personuppgifter till annan 
tredje part eller till utlandet, annat än i det fall då i) det särskilt överenskommit mellan 
Juristbyrån Kaisdotter och klient, ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är 
nödvändigt för att tillvarata klientens rättigheter, iii) om det är nödvändigt för att 



	

	
	
	
	

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________	
        Juristbyrån Kaisdotter & Partners AB / Organisationsnummer: 559108-9783 / Adress: Vasagatan 35, 411 37 GÖTEBORG /	
               E-post: jennie@kaisdotter.se /Webbadress: Kaisdotter.se / Telefon Växel: 031- 381 06 66 / Direkt: 0736 22 1180 / 
                                            Innehar F-skattsedel / Bankgiro: 870-0981 / Klientmedelskonto: 5516-3943 /  
                        Swish för privatpersoner: 123 022 89 16  
. 

4		

Juristbyrån Kaisdotter ska fullgöra en lagstadgad skyldighet eller efterkomma 
myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller iv) för det fall Juristbyrån Kaisdotter 
anlitar utomstående tjänsteleverantör som utför uppdrag för byråns räkning. Klientens 
personuppgifter kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter samt 
motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata klientens rättigheter.  
 
Juristbyrån Kaisdotter sparar personuppgifterna så länge avtalsförhållandet löper samt 
därefter för att följa tillämplig lagstiftning.  
 
 
§ 7 Förtida upphörande  
Klienten äger rätt att utan att ange skäl säga upp avtalet. Juristbyrån Kaisdotter äger 
därvid rätt att erhålla ersättning för utfört arbete och nedlagda kostnader fram till 
tidpunkten för mottagandet av den uppsägningen.  
 
Juristbyrån Kaisdotter äger rätt att säga upp avtalet i sin helhet för det fall klienten 
inte fullgör sina åtaganden enligt avtalet eller om klienten på annat sätt kräver sådan 
förändring av uppdragets karaktär som ej är förenligt med Juristbyrån Kaisdotters 
åtaganden och/eller att klienten inte fullföljer kommunikation samt inte erlägger 
betalning enligt faktura.  
 
 
§ 8 Ansvarsbegränsning  
Juristbyrån Kaisdotter ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av 
Juristbyrån Kaisdotter genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. 
Ansvaret är begränsat till XX miljoner kronor. Vid beräkning av skada utges ej 
ersättning för utebliven vinst, omsättningsminskning, uteblivet eller missat avtal, 
förlust avseende goodwill eller likande, ej heller för ersättningsanspråk som klient kan 
komma drabbas av till följd av skada som drabbat tredje man.  
 
 
§ 9 Tillämplig lag och tvist 
Svensk rätt är gällande vid uppdragsavtalet. Eventuella tvister ska slitas i Göteborgs 
tingsrätt. 
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§ 10 Godkännande  
Ni bekräftar ert godkännande av förevarande bilaga Allmänna villkor till 
uppdragsavtal genom att signera nedan. 
 
Ort & Datum       Ort & Datum  
 
 
 
____________________    ____________________ 
Jennie Kaisdotter, såsom     Klient   
behörig firmatecknare för       
Juristbyrån Kaisdotter & Partners AB     
 
       ____________________ 

Namnförtydligande  
     

 
 
Vid frågor kontakta Juristbyrån Kaisdotter & Partners ABs VD Jennie Kaisdotter 
(jennie@kaisdotter.se) alternativt per normal postgång;  
 
Juristbyrån Kaisdotter & Partners AB 
ATT Jennie Kaisdotter 
Vasagatan 35 
411 37 GÖTEBORG.  
 
  
   
 
 
 
 
 	


