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Om uppdragets omfattning och genomförande 
Villkoren i detta dokument gäller för alla rådgivningsuppdrag som Advokatbyrån Schüssler 
AB (556325-8069; nedan Advokatbyrån Schüssler) åtar sig om inte annat är särskilt 
överenskommet för visst uppdrag. Förutom dessa villkor gäller även Sveriges 
advokatsamfunds regler om god advokatsed för uppdraget. 

Dessa allmänna villkor kan komma att ändras av Advokatbyrån Schüssler. Ändringarna gäller 
för såväl nya uppdrag som påbörjade, men endast i den utsträckning ändringarna är att anse 
som skäliga. 

När personer knutna till Advokatbyrån Schüssler åtar sig uppdrag är det Advokatbyrån 
Schüssler som är uppdragstagare. Den enskilda fysiska personen har inget personligt ansvar 
(utöver vad som följer av tvingande regler). Det är Advokatbyrån Schüssler som är 
uppdragstagaren och är ansvarig. 

Om inte detta är särskilt avtalat omfattar Advokatbyrån Schüsslers rådgivning i uppdraget inte 
möjliga skattekonsekvenser. 

Advokatbyrån Schüssler följer Advokatsamfundets regler för god advokatsed. 

Advokatbyrån Schüssler vinnlägger sig om att visa trohet och lojalitet mot sin klient samt att 
utföra sina uppdrag på ett högkvalitativt och omsorgsfullt. men likväl tidseffektivt, sätt. 

Tystnadsplikt 
De personer som är knutna till Advokatbyrån Schüssler har tystnadsplikt. Denna tystnadsplikt 
sträcker sig så långt det är lagligen möjligt. Dock råder inte tystnadsplikt för allmänt kända 
och/eller offentliga uppgifter såsom uppgifter som blivit offentliga genom en dom i allmän 
domstol. Advokatbyrån Schüssler har rätt att använda allmänt kända uppgifter för sin 
marknadsföring, dock inte om det bedöms att detta skulle riskera att skada klienten. 



Även i övrigt kan en uppgift som omfattas av tystnadsplikt röjas om detta görs som ett led i 
uppdragets utförande eller efter klientens samtycke. 

Kommunikation 
Om inte klienten har lämnat instruktioner om annat kan Advokatbyrån Schüssler komma att 
ha kontakt med klienten via telefon samt Internet, inklusive mejl, trots att detta innebär vissa 
säkerhetsrisker. Advokatbyrån Schüssler påtar sig inget ansvar för skador till följd av sådan 
kommunikation. 

Penningtvätt & personuppgifter 
Advokatbyrån Schüssler är i vissa fall – till följd av regler för motverkande av penningtvätt - 
skyldigt att säkerställa, och dokumentera, sina klienters identitet. Detsamma gäller i viss 
utsträckning klientens representanter. Advokatbyrån Schüssler kan därför komma att begära 
att ta del av ID-handlingar. 

Advokatbyrån Schüsslers klient är medveten om och samtycker till att Advokatbyrån 
Schüssler behandlar personuppgifter i enlighet med vad som framgår av Advokatbyrån 
Schüsslers policy & info för hantering av personuppgifter. 

Arvodering 
Om ingen uttrycklig timtaxa, eller ett visst belopp för ett uppdrag, är särskilt överenskommen 
uppgår arvodet till ett belopp som Advokatbyrån Schüssler bedömer vara skäligt. Vid 
bedömningen beaktas uppdragets komplexitet (vilken skicklighet och erfarenhet som 
uppdraget krävt), nedlagd tid, det värde som uppdraget avser, eventuella risker för 
Advokatbyrån Schüssler, den tidspress som gällt för uppdraget samt uppnått resultat. 

Utöver byråns arvoden kan kostnader för resor, logi och andra utgifter debiteras er, vilket 
normalt sett sker i efterskott. 

Advokatbyrån Schüssler förbehåller sig rätten att begära förskott, och att inbetalning sker till 
Advokatbyrån Schüsslers klientmedelskonto. 

Rättskydd  
Beviljas rättsskydd täcker försäkringen normalt sett inte hela timkostnaden utan en mindre 
del. Avdrag sker dessutom för självrisk enligt försäkringsvillkoren. Arvodet är inte begränsat 
till vad som kan erhållas ur försäkringen eller vad som ska ersättas av motparten enligt dom 
eller beslut.  

Uppdragsgivaren är själv betalningsskyldig gentemot advokatbyrån för vad som inte betalas 
av försäkringsbolaget.  



Klagomål & ansvarsbegränsning 
Den klient som vill framställa krav mot Advokatbyrån Schüssler ska göra detta så snart 
klienten har blivit medveten om de omständigheter som ligger till grund för kravet. Krav som 
framförs senare än två månader efter att klienten har blivit medveten om, eller borde ha blivit 
medveten om, de omständigheter som ligger till grund för kravet är utan verkan. I inget fall 
har klienten rätt att framställa krav senare än tolv månader efter att uppdraget har slutförts. 

Advokatbyrån Schüsslers ansvar för skada som orsakas till följd av fel eller försummelse vid 
uppdragets utförande är begränsat till det högre beloppet av följande: a) tio gånger det 
fakturerade arvodet för uppdraget och b) tre miljoner kronor. Det belopp som Advokatbyrån 
Schüssler kan komma att utge till följd av fel eller försummelse ska reduceras med belopp 
som klienten har möjlighet att utfå enligt någon försäkring som klienten har tecknat. 

Advokatbyrån Schüssler är inte i något fall ansvarig för utebliven produktion eller vinst eller 
för någon annan indirekt skada/förlust inklusive följdskada- /förlust. 

Klienttvistnämnden 
Såvitt gäller tvister mellan konsument å ena sidan och Advokatbyrån Schüssler eller advokat 
på denna byrå å andra sidan har konsumenten, om en lösning i samförstånd inte har nåtts, rätt 
att få saken prövad inom ramen för Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Möjligheten 
till sådan prövning förutsätter att det är fråga om en arvodestvist eller rör andra ekonomiska 
krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.  

Se vidare: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden. Med konsument avses fysisk 
person som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. 

Immaterialrätt 
Advokatbyrån Schüssler har upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det 
arbetsresultat som Advokatbyrån Schüssler skapar vid utförande av uppdraget. Klienten har 
dock givetvis rätt att använda arbetsresultatet för det ändamål till vilket det är framtaget.


