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Dessa villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman SIGMA AB (“Advokatfirman” eller ”vi”)
erbjuder sina klienter.
Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed gäller också för
Advokatfirmans tjänster.
1. Tjänster
1.1 I början av ett uppdrag kommer vi normalt överens om omfattningen av våra tjänster samt
om vilka personer som skall arbeta med Ert uppdrag. Omfattningen kan därefter ändras, ökas
eller minskas och vi kan komma att behöva byta personer i teamet. Om det krävs enligt aktuella
advokatsamfunds regler, kommer vi att skicka Er en skriftlig bekräftelse på uppdragets
omfattning.
1.2 För att utveckla personliga relationer och vår förståelse för Er affärsverksamhet arbetar
innehavaren av Advokatfirman som klientansvarig.
1.3 Vi accepterar Ert uppdrag som ett uppdrag för Advokatfirman och inte för en enskild
medarbetare.
2. Arvoden och kostnader
2.1 Advokatfirman strävar efter att tillhandahålla juridiska tjänster till attraktiva arvoden och vi är
alltid villiga att diskutera dessa med Er. På begäran kommer vi att i början av ett uppdrag förse Er
med en uppskattning av vårt arvode och, beroende på uppdragets natur, kan vi också avtala om
en budget eller annat arvodesarrangemang. Vi kommer att revidera vår uppskattning, budget eller
annat arvodesarrangemang när vi har skäl anta att den/det inte längre är korrekt. Alla
arvodesbelopp anges exklusive mervärdesskatt och liknande skatter som kommer att debiteras
enligt lag i den relevanta jurisdiktionen.
2.2 Våra arvoden överensstämmer alltid med de regler som utfärdats av Sveriges
Advokatsamfund. Om vi inte avtalar annat fastställs våra arvoden på basis av ett antal faktorer
såsom (i) nedlagd tid, (ii) den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, (iii) de värden som
uppdraget rör, (iv) eventuella risker för Advokatfirman, (v) tidspress och (vi) uppnått resultat.
2.3 Utöver våra arvoden kan kostnader för resor och andra utgifter debiteras. Normalt betalar vi
begränsade utgifter för Er räkning och debiterar dem i efterskott, men vi kan komma att be om
förskott för utgifter eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till Er för betalning.
3. Fakturering
3.1 Regelbundna fakturor är ett bra sätt att hålla Er informerad om de arvoden som uppkommit
och att undvika negativa överraskningar vid slutet av ett uppdrag. Om vi inte avtalar annat kan vi
fakturera Er månadsvis. Vi kan också förse Er med regelbunden aktuell information om
upplupna arvoden.
3.2 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 skall den slutliga fakturan för uppdraget
ange totalbeloppet för vårt arvode från vilket det arvode som betalats “a conto” dras av.
3.3 I vissa fall kommer vi att begära förskott innan vi påbörjar vårt uppdrag. Detta kommer att
användas till att reglera framtida fakturor. Totalbeloppet av vårt arvode för uppdraget kan bli
högre eller lägre än förskottsbeloppet.
3.4 Om annat inte avtalas förfaller våra fakturor till betalning 10 dagar efter fakturadatum.

3.5 Vi kommer att debitera dröjsmålsränta på för sent betalade belopp från förfallodagen till
datum för betalning i fråga om fakturor utställda av Advokatfirman SIGMA AB efter tillämplig
räntesats enligt räntelagen.
4. Identifiering av klienter
Enligt lag måste vi för vissa uppdrag inhämta och bevara tillfredsställande bevisning om våra
klienters identitet. Därför kan vi komma att be Er att förse oss med identitetshandlingar avseende
Er och/eller Ert bolag och/eller varje annan person som för Er räkning är involverad i
uppdraget. Nya klienter kan också tillfrågas om referenser.
5. Rådgivning
Vår rådgivning till Er är anpassad till det specifika uppdraget och de fakta som presenterats för
oss. Därför kan Ni inte förlita Er på rådgivningen i ett annat uppdrag eller använda den för annat
ändamål än det för vilket det lämnades. Om vi inte avtalar något annat omfattar vår rådgivning i
ett specifikt uppdrag inte möjliga skattekonsekvenser.
6. Ansvarsbegränsning
6.1 Vårt ansvar gentemot Er skall reduceras med alla belopp som kan utfås enligt någon
försäkring som Ni har tecknat eller som har tecknats för Er eller enligt avtal eller
skadeslöshetsförbindelse där Ni är part eller förmånstagare, om inte det är oförenligt med Ert
avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller om Era rättigheter gentemot en
försäkringsgivare eller tredje part inskränks.
6.2 Advokatfirman skall under inga förhållanden vara ansvarig för utebliven produktion, vinst
eller någon annan indirekt skada eller förlust eller följdskada eller följdförlust. Med undantag för
vad som anges i punkt 6.4 skall vi inte ha något ansvar gentemot någon tredje man på grund av
Er användning av dokument eller annan rådgivning från Advokatfirman. Om det inte är särskilt
avtalat kommer vi inte att ansvara för att fastställda tidpunkter uppfylls eller för att någon del av
arbetet för Er inte färdigställs inom föreslagna tidsramar, eller för att vi inte har möjlighet att
påbörja eller fortsätta vårt arbete på grund av omständigheter utanför vår kontroll.
6.3 Om vi har åtagit oss att ge råd om möjliga skattekonsekvenser omfattar vårt ansvar inte
skatter som Ni skall betala om det inte vid tidpunkten för vår rådgivning stod klart att Ni kunde
ha uppnått Era kommersiella mål genom att använda en alternativ struktur eller metod utan
ytterligare kostnad eller risk och därigenom helt skulle ha undvikit betalningen av dessa skatter.
6.4 Om vi, på Er begäran, avtalar att tredje man kan förlita sig på ett dokument som tagits fram
av oss eller rådgivning som lämnats av oss skall detta inte öka eller i övrigt påverka vårt ansvar
och vi skall endast vara ansvariga gentemot sådan tredje man i den utsträckning som vi är
ansvariga gentemot Er. Alla belopp som betalas till tredje man till följd av detta ansvar skall i
motsvarande mån reducera vårt ansvar gentemot Er och vice versa. Om det särskilt avtalas att en
tredje man får förlita sig på ett dokument som tagits fram av oss eller på råd som vi lämnat påtar
vi oss inte något rådgivaransvar gentemot denne tredje man.
7. Samarbeten med andra rådgivare
Om vi instruerar, anlitar och/eller arbetar tillsammans med andra professionella rådgivare, skall
dessa professionella rådgivare anses vara oberoende av oss och vi tar inte något ansvar för att ha
rekommenderat dem till Er eller för råd som de ger om vi inte specifikt avtalar annat. Vi ansvarar
inte för arvoden eller kostnader som sådana rådgivare debiterar. Fullmakt att instruera
professionella rådgivare innebär befogenhet att acceptera en ansvarsbegränsning för Er räkning.
8. Meddelanden

8.1 Vi kommunicerar med våra klienter och andra parter involverade i ett uppdrag på flera olika
sätt såsom via Internet och e-post. Dessa är effektiva kommunikationssätt vilka dock innebär
risker för vilka vi inte tar något ansvar. Om Ni skulle föredra att inte kommunicera via Internet
eller e-post i något särskilt uppdrag, var vänlig underrätta Er klientansvarige.
8.2 Våra spam- och virusfilter och säkerhetsarrangemang kan ibland avvisa eller filtrera bort
legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post via telefon.
9. Immateriella rättigheter och sekretess
Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat vi genererar för våra klienter
tillhör oss, men Ni har rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka det tillhandahålls. Om
annat inte specifikt avtalas får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genereras av
oss ges allmän spridning eller användas för marknadsföring.
10. Förfarandet vid klagomål och krav mot oss
10.1 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 skall Ni underrätta Advokatfirman så snart som
möjligt. Alternativt kan Ni också kontakta Advokatfirmans ägare på info@advokatsigma.se. På
Er begäran kommer Advokatfirmans ägare att utreda Ert klagomål och försöka besvara de frågor
som Ni kan ha.
10.2 Krav som har samband med rådgivning som Advokatfirman har lämnat skall framställas
till Advokatfirmans ägare så snart som Ni har blivit medveten om de omständigheter på vilka
kravet grundas. Krav får inte framställas senare än tolv 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.
10.3 Om Ert krav mot oss baseras på tredje mans, skatteförvaltnings eller annan myndighets krav
mot Er skall vi ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för Er räkning under förutsättning att
vi håller Er skadeslös. Om Ni reglerar, träffar förlikning eller i övrigt vidtar någon åtgärd
avseende sådant krav utan vårt samtycke, skall vi inte ha något ansvar för kravet.
10.4 Om Ni ersätts av oss för något krav skall Ni, som villkor för vår ersättning, överföra rätten
till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse till oss eller till våra
försäkringsgivare.
11. Ändringar
Dessa villkor kan komma att ändras av oss från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid
på vår webbplats, www.advokatsigma.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 skall på Er begäran sändas till Er.
12. Tillämplig lag och jurisdiktion
12.1 Dessa villkor och alla frågeställningar kring dem och alla frågeställningar som rör vårt/våra
uppdrag för Er regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.
12.2 Tvist, meningsskiljaktighet eller anspråk som härrör från eller har samband med dessa villkor
eller brott mot villkoren, uppsägning eller ogiltighet av villkoren eller avseende någon fråga som
rör vårt/våra uppdrag för Er slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm,
Sverige.

