
Allmänna villkor för advokatuppdrag –
Advokatfirman Axelsson & Karlsson AB 

1. Tillämpningsområde
Om inget annat avtalats ska förestående villkor äga tillämpning på
uppdragsavtalet mellan å ena sidan kunden och å andra sidan advokaten,
hans biträden och den advokatbyrå där dessa verkar, (Advokatfirman
Axelsson & Karlsson AB i det följande gemensamt benämnd ”Advokatbyrån”).

2. Förhållande till god advokatsed m m
Dessa villkor gäller endast i den mån annat ej följer av tvingande lag, god
advokatsed eller avtal.

3. Arvodesdebitering, förskott och dröjsmålsränta
Advokatbyrån ska, om inte annat har avtalats i det särskilda fallet, äga rätt att
löpande delfakturera sitt utförda arbete varje kalendermånad. Beträffande
rättsskyddsärende se punkt 4 nedan. Advokatbyrån äger även rätt att begära
skäligt förskott på arvode och utlägg. Utöver arvodet äger Advokatbyrån rätt till
ersättning för resor och andra kostnader som uppkommer i samband med
uppdraget.

Advokatbyråns fakturor ska betalas senast det datum då utställd faktura 
förfaller. Om inget förfallodatum angetts ska betalning ske senaste 15 dagar 
efter fakturadatum eller det datum då kravet på annat sätt framställts. Vid 
utebliven betalning efter angiven betalningstidpunkt utgår dröjsmålsränta 
enligt lag. Advokatbyrån äger även rätt att frånträda lämnat uppdrag om inte 
betalning sker i rätt tid. 

4. Arvodesdebitering i rättsskyddsärenden
I de fall kund beviljas rättsskydd i uppdrag utfört av Advokatbyrån ska
Advokatbyrån äga rätt att för sitt arbete debitera kunden sedvanligt timarvode,
även om det beviljade rättsskyddet endast täcker en timkostnad motsvarande
rättshjälpsnormen eller annat belopp understigande Advokatbyråns normala
timdebiteringsnorm. Det försäkringsskydd som kunden erhållit från sitt
försäkringsbolag är ett avtal mellan kunden och försäkringsbolaget. I
möjligaste mån biträder dock Advokatbyrån med att ansöka om rättsskydd.
Även om utgångspunkten är att kunden betalar Advokatbyråns arvode enligt
av Advokatbyrån utställd fakturan kan parterna särskilt komma överens om att
Advokatbyrån kan erhålla betalning direkt från försäkringsbolaget i den del av
arvodet som inte utgör kundens självrisk. Den enligt försäkringsbolaget för
tiden gällande självrisken skall kunden alltid betala direkt till Advokatbyrån.



 

 
OM ADVOKATSAMFUNDETS KONSUMENTTVISTNÄMND 
 
En konsument kan vända sig till Sveriges Advokatsamfund för att få 
arvodestvister och andra ekonomiska krav prövade inom ramen för 
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd med adress Box 27321, 102 54 
Stockholm, www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden. 
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