Allmänna villkor för juridiskt biträde av JP Advokatfirma i Göteborg AB och JP Advokatfirma i
Väst AB

Nedan allmänna villkor samt Advokatsamfundets regler för advokatverksamhet gäller för
juridiskt biträde lämnat av JP Advokatfirma i Göteborg AB och JP Advokatfirma i Väst AB
(”gemensamt JP”), vilka verkar i kontorsgemenskap under varumärket JP Advokatfirma,
och/eller advokat eller jurist verksam vid något av bolagen (”Juristen”). Avvikelser från dessa
villkor ska vara skriftliga.
1. Tystnadsplikt
Tystnadsplikt gäller för alla klientuppdrag i enlighet med Advokatsamfundets regler för
advokatverksamhet. Detta gäller både för JP och dess anställda enskilt och det gäller även efter
anställningens eventuella upphörande. Där det inte är offentligt känt eller av kunderna
medgivet innefattar tystnadsplikten även att inte yppa att ett visst klientförhållande föreligger.
2. Identifikation
Eftersom vi enligt lag är skyldiga att kontrollera våra klienters identitet kan vi i olika
utsträckning komma att efterfråga identitetshandlingar samt att utföra vissa nödvändiga
kontroller.
3. Personuppgiftsansvar
JP Advokatfirma i Göteborg AB och JP Advokatfirma i Väst AB är var för sig
personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som mottas i samband med uppdrag och
uppdragsförfrågningar. Personuppgifter kan komma att kompletteras med uppgifter från
andra källor som offentliga register. Det huvudsakliga ändamålet med JPs behandling av
personuppgifter är att utvärdera, administrera och utföra uppdrag. Personuppgifter kan
komma att behandlas i länder både inom och utom EU/EES samt kommer att bevaras i enlighet
med vad som följer av lag och Advokatsamfundets regler för advokatverksamhet. Enligt lag har
den personuppgifterna gäller under vissa omständigheter rätt att ta del av, rätta och blockera
de uppgifter som behandlas.
4. Arvode
Arvode för uppdrag utgår avtalsenligt i form av ett fast pris, á conto eller på löpande räkning i
enlighet med gällande uppdragsbeskrivning. Arvodesbelopp anges exklusive mervärdesskatt.
Har inte fast pris eller specificerat timarvode avtalats debiterar JP skälig ersättning för juridiskt
biträde i enlighet med Advokatsamfundets regler för advokatverksamhet. Vid beräkning av vad
som är skälig ersättning har den tid som lagts ner i ärendet väsentlig betydelse.

Utöver arvode tillkommer ersättning för JPs utlägg i ärendet, till exempel budkostnader eller
avgift för stämningsansökan. JP förbehåller sig rätten att begära att klienten betalar större
utlägg i förskott.
JP förbehåller sig rätten att begära förskottsbetalning vid ärendets påbörjande. Även om
förskott inte begärs inledningsvis förbehåller sig JP vidare rätt att begära förskott för
kommande arvode under pågående ärende.
5. Fakturering
Fakturering sker normalt månadsvis. Faktura förfaller till betalning 20 dagar efter
fakturadatum. Om rättsskydd genom försäkringsbolag föreligger i ärende för privatperson sker
normalt fakturering halvårsvis, oavsett om försäkringsbolag medger à conto utbetalning eller
ej. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.
6. Kommunikation
JP kommunicerar med sina klienter på flera sätt bland annat via internettelefoni, SMS och epost. I princip all kommunikation innebär sekretessrisker. JP ansvarar inte för dessa risker.
Klienter som inte vill kommunicera via internettelefoni, SMS och e-post ber vi lämna
information om detta till ansvarig jurist.
Vi utgår från att av klienten anvisade kontaktpersoner är behöriga att lämna instruktioner
under uppdragets genomförande även om skriftlig fullmakt eller andra behörighetshandlingar
inte har presenterats.
7. Ansvarsbegränsning
Rådgivning beträffande skatterättsliga frågor ligger utanför uppdraget och varken JP eller
Juristen ansvarar för skatterättsliga konsekvenser som uppkommer för klienten på grund av
uppdraget.
JP Advokatfirma i Göteborg AB och JP Advokatfirma i Väst AB upprätthåller var för sig
ansvarsförsäkringar i tillägg till Sveriges advokatsamfunds obligatoriska ansvarsförsäkring till
ett belopp om 20 MSEK. Bolagens ansvar för skada är begränsat till det belopp som ersätts
enligt gällande ansvarsförsäkringar.
JPs och Juristens uppdrag omfattar endast rådgivning i enlighet med svensk rätt.
Andra rådgivare som anlitats av JP för klients räkning ska anses vara oberoende av oss. Vi

ansvarar således inte för andra rådgivare, varken för valet av dem eller för att vi
rekommenderat dem eller för de tjänster de tillhandahåller. Detta gäller oavsett till vem de
rapporterar.
8. Tillämplig lag och tvister
Detta uppdrag är underkastat svensk rätt utan hänvisning till svenska regler beträffande
internationell privaträtt. Tvister i anledning av detta uppdrag ska avgöras av Göteborgs
tingsrätt. Klienten medger att Göteborgs tingsrätt har jurisdiktion att pröva tvist mellan JP
och/eller Juristen och klienten. JP och/eller Juristen har dock rätt att vidtar rättsliga åtgärder
på annan ort för indrivning av ersättning till JP och/eller Juristen.
9. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en
advokatbyrå kan prövas av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

