
 

 

ALLMÄNNA

 

Allmänt 

Dessa villkor gäller för alla uppdrag som Advokatfirman Aldo AB (
Aldo anlitas genom att ni framställer en förfrågan om rådgivning eller biträde och jurist vid Aldo 
lämnar en uppdragsbekräftelse. Avtal ingås mellan
som kommer att arbeta i ärendet. N
villkor som gällde när uppdraget påbörjades gäller till dess uppdraget avslutas. Eventuella 
avvikelser från villkoren ska vara skriftliga för att vara gällande. 
villkor finns att tillgå på www.advokatfirmanaldo.se
Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

 

Identifikation 

I enlighet med lag kan Aldo komma att 
ske, men är inte begränsad, till
juridiska personer (bolag) kan komma att kontrolleras.
inhämtande av externt material för att verifiera de lämnade uppgifterna.

Ny klient kan eventuellt tillfrågas efter referenser.

Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och 
anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorfinansiering till Finanspolisen. Enligt denna lag är 
även Aldo förhindrad att underrätta klienten om dessa misstankar skulle föreligga samt att en 
anmälan därom gjorts. Har en sådan anmälan gjorts
eller avböja ärendet. 

När ni anlitar Aldo anses ni ha samtyckt till att vi behandlar era personuppgifter för de ändamål 
som anges ovan.  

 

Arvoden och kostnader 

Våra arvoden överensstämmer alltid med de regler som utfärdas av Sveriges Advokatsamfund. 
Aldo debiterar därför skäligt arvode.
annat den tid som har lagts ned i ärendet
och erfarenhet som uppdraget krävt
uppdraget avser och den tidspress som gällt för uppdraget
åtgärder som görs inom uppdraget
kontakt med myndigheter, upprättande av dokument samt genomgång av handlingar.
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A VILLKOR – ADVOKATFIRMAN ALDO A

version 2013-06-01 

Dessa villkor gäller för alla uppdrag som Advokatfirman Aldo AB (”Aldo”) utför åt sina klienter. 
Aldo anlitas genom att ni framställer en förfrågan om rådgivning eller biträde och jurist vid Aldo 

uppdragsbekräftelse. Avtal ingås mellan er och Aldo och inte med den eller de jurister 
som kommer att arbeta i ärendet. När ni anlitar Aldo anses ni ha accepterat dessa villkor. De 
villkor som gällde när uppdraget påbörjades gäller till dess uppdraget avslutas. Eventuella 
avvikelser från villkoren ska vara skriftliga för att vara gällande. Den senaste versionen av dessa 

www.advokatfirmanaldo.se. Utöver dessa villkor gäller även Sveriges 
Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed www.advokatsamfundet.se

I enlighet med lag kan Aldo komma att behöva kontrollera klientens identitet. Sådan kontroll kan 
ske, men är inte begränsad, till exempelvis id-handlingar. Även ägandeförhållanden avseende 

kan komma att kontrolleras. Denna identifikation kan även avse 
inhämtande av externt material för att verifiera de lämnade uppgifterna. 

Ny klient kan eventuellt tillfrågas efter referenser. 

(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorfinansiering till Finanspolisen. Enligt denna lag är 
även Aldo förhindrad att underrätta klienten om dessa misstankar skulle föreligga samt att en 

rts. Har en sådan anmälan gjorts till Finanspolisen är Aldo tvingat att frånträda 

När ni anlitar Aldo anses ni ha samtyckt till att vi behandlar era personuppgifter för de ändamål 

verensstämmer alltid med de regler som utfärdas av Sveriges Advokatsamfund. 
Aldo debiterar därför skäligt arvode. Vid beräkning av vad som är skäligt arvode 

den tid som har lagts ned i ärendet, men även andra faktorer så som t.ex. den s
uppdraget krävt, uppnått resultat, eventuella risker för Aldo, det värde som 

uppdraget avser och den tidspress som gällt för uppdraget. Debitering sker för allt arbete 
åtgärder som görs inom uppdraget vilket bl.a. kan innefatta kontakt vid besök, telefon och e
kontakt med myndigheter, upprättande av dokument samt genomgång av handlingar.

AB 

) utför åt sina klienter. 
Aldo anlitas genom att ni framställer en förfrågan om rådgivning eller biträde och jurist vid Aldo 

er och Aldo och inte med den eller de jurister 
är ni anlitar Aldo anses ni ha accepterat dessa villkor. De 

villkor som gällde när uppdraget påbörjades gäller till dess uppdraget avslutas. Eventuella 
Den senaste versionen av dessa 

Utöver dessa villkor gäller även Sveriges 
www.advokatsamfundet.se. 

. Sådan kontroll kan 
. Även ägandeförhållanden avseende 
Denna identifikation kan även avse 

finansiering av terrorism är Aldo skyldig att 
anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorfinansiering till Finanspolisen. Enligt denna lag är 
även Aldo förhindrad att underrätta klienten om dessa misstankar skulle föreligga samt att en 

är Aldo tvingat att frånträda 

När ni anlitar Aldo anses ni ha samtyckt till att vi behandlar era personuppgifter för de ändamål 

verensstämmer alltid med de regler som utfärdas av Sveriges Advokatsamfund. 
arvode beaktas bland 

, men även andra faktorer så som t.ex. den skicklighet 
uppnått resultat, eventuella risker för Aldo, det värde som 

. Debitering sker för allt arbete och alla 
innefatta kontakt vid besök, telefon och e-post, 

kontakt med myndigheter, upprättande av dokument samt genomgång av handlingar. 



 

 

Utöver våra arvoden kan kostnader för resor, logi och andra utgifter
Aldo begränsade utgifter för e
begära förskott för sådana utlägg, alternativt vidarebefordra fakturan till er för betalning. 
utlägg som t.ex. besiktning och sakkunnigutlåtanden görs endast mot förskott.

 

Fakturering 

Aldo tillämpar normalt fakturering månadsvis. Vid förfrågan kan vi 
regelbunden aktuell information om upplupna arvoden.

För det fall inget annat har avtalats

Aldo förbehåller sig rätten att begära in förskottsbetalning i såväl nya uppdrag som i pågåenden 
uppdrag. Förskottsbeloppet hanteras på Aldos klientmedelskonto och regleras mot framtida 
fakturor. Totalkostnaden för uppdraget kan bli högre eller lägre än in
kommer, i det fall, det finns kvarvarande medel på klientmedelskontot när uppdraget är slutfört, 
eller klienten av annan anledning begär det, att 
klientmedelskontot till samma konto som det s

Istället för att fakturera nedlagt arbete under den aktuella tidsperioden kan Aldo ställa ut en 
preliminär faktura, en s.k. á conto faktura för vårt arvode. I sådana fall ska den slutliga fakturan 
för uppdraget ange totalbeloppet för vårt a
av. 

Aldo förbehåller sig även rätten att ej påbörja arbete i uppdraget eller avvakta med vidare 
åtgärder i uppdraget till dess begärt förskott är inbetalt.

Dröjsmålsränta enligt lag debiteras på 
kan även överlämnas till extern part för indrivning. Vid utebliven betalning har Aldo rätt att 
antingen avvakta med vidare åtgärder inom uppdraget eller att helt frånträda uppdraget.

 

Rättsskydd 

I vissa uppdrag aktualiseras frågan om rättsskydd, vilket syftar att, till viss del, täcka våra arvoden
inom uppdraget. Klienten ska underrätta Aldo för det fall uppdraget kan omfattas av rättsskydd. 
På klientens begäran bistår Aldo med 

Rättsskyddet är ett mellanhavande mellan klient och försäkringsbolag.
gentemot klient är således oberoende av mellanhavandet mellan klient och försäkringsbolag.
Aldo fakturerar klienten för utfört arbete inom uppdraget
försäkringsbolaget har möjlighet att utfå ersättning utifrån försäkringsvillkoren. Viktigt att notera är 
emellertid att många försäkringsbolag endast ersätter 
(aktuellt belopp för 2013 är 1 
vissa åtgärder. Klienten ska därför alltid kontrollera vilka försäkringsvillkor som tillämpas i det 
enskilda uppdraget.  
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Utöver våra arvoden kan kostnader för resor, logi och andra utgifter tillkomma. Normalt betalar 
Aldo begränsade utgifter för er räkning och debiterar dem i efterskott, men vi kan komma att 
begära förskott för sådana utlägg, alternativt vidarebefordra fakturan till er för betalning. 
utlägg som t.ex. besiktning och sakkunnigutlåtanden görs endast mot förskott.

ldo tillämpar normalt fakturering månadsvis. Vid förfrågan kan vi även i övrigt 
regelbunden aktuell information om upplupna arvoden. 

För det fall inget annat har avtalats, förfaller faktura till betalning 15 dagar efter fakturadatum.

Aldo förbehåller sig rätten att begära in förskottsbetalning i såväl nya uppdrag som i pågåenden 
uppdrag. Förskottsbeloppet hanteras på Aldos klientmedelskonto och regleras mot framtida 

Totalkostnaden för uppdraget kan bli högre eller lägre än insatt förskottsbelopp. Aldo 
kommer, i det fall, det finns kvarvarande medel på klientmedelskontot när uppdraget är slutfört, 
eller klienten av annan anledning begär det, att återföra klients kvarvarande medel
klientmedelskontot till samma konto som det skickades ifrån. 

Istället för att fakturera nedlagt arbete under den aktuella tidsperioden kan Aldo ställa ut en 
preliminär faktura, en s.k. á conto faktura för vårt arvode. I sådana fall ska den slutliga fakturan 
för uppdraget ange totalbeloppet för vårt arvode från vilket det arvode som betalats á conto dras 

Aldo förbehåller sig även rätten att ej påbörja arbete i uppdraget eller avvakta med vidare 
åtgärder i uppdraget till dess begärt förskott är inbetalt. 

Dröjsmålsränta enligt lag debiteras på fakturor som är oreglerade efter förfallodagen. Fakturorna 
kan även överlämnas till extern part för indrivning. Vid utebliven betalning har Aldo rätt att 
antingen avvakta med vidare åtgärder inom uppdraget eller att helt frånträda uppdraget.

vissa uppdrag aktualiseras frågan om rättsskydd, vilket syftar att, till viss del, täcka våra arvoden
. Klienten ska underrätta Aldo för det fall uppdraget kan omfattas av rättsskydd. 

Aldo med hjälp att ta rättsskyddet i anspråk. 

Rättsskyddet är ett mellanhavande mellan klient och försäkringsbolag. Aldos ersättningskrav 
gentemot klient är således oberoende av mellanhavandet mellan klient och försäkringsbolag.
Aldo fakturerar klienten för utfört arbete inom uppdraget varefter klienten 
försäkringsbolaget har möjlighet att utfå ersättning utifrån försäkringsvillkoren. Viktigt att notera är 
emellertid att många försäkringsbolag endast ersätter arvoden upp till aktuell domstolstaxa 

 244 kr). Försäkringsvillkoren kan även begränsa ersättningen till 
Klienten ska därför alltid kontrollera vilka försäkringsvillkor som tillämpas i det 

tillkomma. Normalt betalar 
r räkning och debiterar dem i efterskott, men vi kan komma att 

begära förskott för sådana utlägg, alternativt vidarebefordra fakturan till er för betalning. Större 
utlägg som t.ex. besiktning och sakkunnigutlåtanden görs endast mot förskott. 

även i övrigt tillhandahålla 

, förfaller faktura till betalning 15 dagar efter fakturadatum. 

Aldo förbehåller sig rätten att begära in förskottsbetalning i såväl nya uppdrag som i pågåenden 
uppdrag. Förskottsbeloppet hanteras på Aldos klientmedelskonto och regleras mot framtida 

satt förskottsbelopp. Aldo 
kommer, i det fall, det finns kvarvarande medel på klientmedelskontot när uppdraget är slutfört, 

återföra klients kvarvarande medel på 

Istället för att fakturera nedlagt arbete under den aktuella tidsperioden kan Aldo ställa ut en 
preliminär faktura, en s.k. á conto faktura för vårt arvode. I sådana fall ska den slutliga fakturan 

betalats á conto dras 

Aldo förbehåller sig även rätten att ej påbörja arbete i uppdraget eller avvakta med vidare 

fakturor som är oreglerade efter förfallodagen. Fakturorna 
kan även överlämnas till extern part för indrivning. Vid utebliven betalning har Aldo rätt att 
antingen avvakta med vidare åtgärder inom uppdraget eller att helt frånträda uppdraget. 

vissa uppdrag aktualiseras frågan om rättsskydd, vilket syftar att, till viss del, täcka våra arvoden 
. Klienten ska underrätta Aldo för det fall uppdraget kan omfattas av rättsskydd. 

Aldos ersättningskrav 
gentemot klient är således oberoende av mellanhavandet mellan klient och försäkringsbolag. 

varefter klienten gentemot 
försäkringsbolaget har möjlighet att utfå ersättning utifrån försäkringsvillkoren. Viktigt att notera är 

arvoden upp till aktuell domstolstaxa 
244 kr). Försäkringsvillkoren kan även begränsa ersättningen till 

Klienten ska därför alltid kontrollera vilka försäkringsvillkor som tillämpas i det 



 

 

Ansvarsbegränsning 

Avtal ingås mellan klienten och Aldo och inte med någon annan fysisk eller juridisk person som 
har anknytning till Aldo. Ingen sådan fysisk eller juridisk person har något individuellt ansvar 
gentemot er och dessa fysiska och juridiska personer omfattas oc
och ska gälla till förmån för nämnda personer. 

Vår rådgivning i uppdraget är anpassad till uppdraget och till de omständigheter som ni har 
presenterat för oss. Om inte annat har avtalats omfattar rådgivningen inte uppdragets 
skattekonsekvenser.  

Aldo ansvarar inte för att av er lämnad information till oss inte är fullständig och korrekt och ej 
heller för att sådan lämnad felaktig eller vilseledande information som Aldo baserar sitt arbete på 
kan medföra förlust eller skada.

Aldo ansvarar inte för förlust eller skada
kontroll, som Aldo skäligen inte kunnat räkna med vid tidpunkten för ärendets accepterande.

Aldo ansvarar inte för förlust eller skada som uppkommit till 
används för annat syfte än vad som angavs vid ärendets ingående.

Aldo är aldrig ansvarig för förlust eller skada gentemot tredje man.

Aldos ansvar gentemot er ska reduceras med belopp
avtal ni omfattas av, eller skadelöshetsförbindelse som ni ingått eller är förmånstagare till. För det 
fall andra rådgivare också är ansvariga för samma skada, ska Aldos ansvar begränsas 
proportionerligt i förhållande till 
Aldos ansvar för skada som ni vållas till följd av fel eller försummelse från vår sida är 
begränsad till maximalt fem miljoner svenska kronor. 

 

Ansvarsförsäkring 

Aldo upprätthåller alltid en för ändamålet lämplig ansvarsförsäkring enligt Sveriges 
Advokatsamfunds riktlinjer.  

 

Sekretess 

De anställda på Aldo är underkastade tystnadsplikt enligt 
regler om god advokatsed. Om inte ann
utomstående utanför Aldo. I vissa 
tystnadsplikten, att lämna ut uppgifter i samband med utredning av vissa typer av brott
lämna uppgifter till Skatteverket om momsregistreringsnummer
accepterande har ni samtyckt till 
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Avtal ingås mellan klienten och Aldo och inte med någon annan fysisk eller juridisk person som 
Ingen sådan fysisk eller juridisk person har något individuellt ansvar 

dessa fysiska och juridiska personer omfattas också av dessa allmänna villkor 
och ska gälla till förmån för nämnda personer.  

Vår rådgivning i uppdraget är anpassad till uppdraget och till de omständigheter som ni har 
presenterat för oss. Om inte annat har avtalats omfattar rådgivningen inte uppdragets 

av er lämnad information till oss inte är fullständig och korrekt och ej 
heller för att sådan lämnad felaktig eller vilseledande information som Aldo baserar sitt arbete på 

kada. 

Aldo ansvarar inte för förlust eller skada som uppkommit till följd av omständighet utanför vår 
kontroll, som Aldo skäligen inte kunnat räkna med vid tidpunkten för ärendets accepterande.

Aldo ansvarar inte för förlust eller skada som uppkommit till följd av att Aldos arbetsresultat 
används för annat syfte än vad som angavs vid ärendets ingående. 

Aldo är aldrig ansvarig för förlust eller skada gentemot tredje man. 

Aldos ansvar gentemot er ska reduceras med belopp som ni kan erhålla under försäkring, a
avtal ni omfattas av, eller skadelöshetsförbindelse som ni ingått eller är förmånstagare till. För det 
fall andra rådgivare också är ansvariga för samma skada, ska Aldos ansvar begränsas 
proportionerligt i förhållande till begärt arvode, i förhållande till övriga rådgivares begärda arvode. 
Aldos ansvar för skada som ni vållas till följd av fel eller försummelse från vår sida är 

fem miljoner svenska kronor.  

Aldo upprätthåller alltid en för ändamålet lämplig ansvarsförsäkring enligt Sveriges 

De anställda på Aldo är underkastade tystnadsplikt enligt Sveriges Advokatsamfunds vägledande 
regler om god advokatsed. Om inte annat har avtalats får information inte lämnas ut till 

. I vissa undantagssituationer åligger det emellertid
tystnadsplikten, att lämna ut uppgifter i samband med utredning av vissa typer av brott
lämna uppgifter till Skatteverket om momsregistreringsnummer. Genom uppdragets 

tyckt till detta. 

Avtal ingås mellan klienten och Aldo och inte med någon annan fysisk eller juridisk person som 
Ingen sådan fysisk eller juridisk person har något individuellt ansvar 

kså av dessa allmänna villkor 

Vår rådgivning i uppdraget är anpassad till uppdraget och till de omständigheter som ni har 
presenterat för oss. Om inte annat har avtalats omfattar rådgivningen inte uppdragets möjliga 

av er lämnad information till oss inte är fullständig och korrekt och ej 
heller för att sådan lämnad felaktig eller vilseledande information som Aldo baserar sitt arbete på 

som uppkommit till följd av omständighet utanför vår 
kontroll, som Aldo skäligen inte kunnat räkna med vid tidpunkten för ärendets accepterande. 

följd av att Aldos arbetsresultat 

som ni kan erhålla under försäkring, annat 
avtal ni omfattas av, eller skadelöshetsförbindelse som ni ingått eller är förmånstagare till. För det 
fall andra rådgivare också är ansvariga för samma skada, ska Aldos ansvar begränsas 

till övriga rådgivares begärda arvode. 
Aldos ansvar för skada som ni vållas till följd av fel eller försummelse från vår sida är alltid 

Aldo upprätthåller alltid en för ändamålet lämplig ansvarsförsäkring enligt Sveriges 

Advokatsamfunds vägledande 
at har avtalats får information inte lämnas ut till 

emellertid Aldo, trots 
tystnadsplikten, att lämna ut uppgifter i samband med utredning av vissa typer av brott, samt 

. Genom uppdragets 



 

 

Upphovsrätt 

Aldo äger upphovsrätten och andra i
Klienten har endast rätt att använda resultaten inom ramen för uppdraget 
vidare eller användas för marknadsföringssyfte

 

Kommunikation 

Aldo kommunicerar med klienter och andra involverade parter i ett uppdrag på flera 
bland annat genom internet och e
inte tar något ansvar för. För det fall ni 
ska besked om detta lämnas till ansvarig jurist

 

Intressekonflikt 

Om det föreligger en intressekonflikt i förhållande till en annan klient kan vi vara förhindrade att 
företräda en part. Vi är därför skyldiga
uppdrag. Även för det fall det inte föreligger en jävssituation vid uppdragets ingående, kan 
situationen ändras, varför det är 
relevant information om uppdraget för att vi ska kunna avgöra om en potent
intressekonflikt föreligger. 

 

Arkivering 

När ett uppdrag är slutfört kommer vi att arkivera i huvudsak alla handlingar och arbetsresultat 
som genererats i uppdraget. Handlingarna och arbetsresultaten kommer att arkiveras under en 
skälig period enligt tillämpliga regler om god advokatsed. 

 

Tvister 

Tvist med anledning av dessa allmänna villkor, vårt uppdrag eller våra tjänster skall avgöras av 
allmän domstol. Svensk lag ska tillämpas.
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äger upphovsrätten och andra immateriella rättigheterna som ingår i vårt
tt att använda resultaten inom ramen för uppdraget vilket

vidare eller användas för marknadsföringssyfte utan Aldos skriftliga godkännande

Aldo kommunicerar med klienter och andra involverade parter i ett uppdrag på flera 
bland annat genom internet och e-post. Elektronisk kommunikation kan innebära risker vilket 

För det fall ni föredrar annat kommunikationssätt än internet och e
till ansvarig jurist.  

Om det föreligger en intressekonflikt i förhållande till en annan klient kan vi vara förhindrade att 
är därför skyldiga att genomföra en jävskontroll innan Aldo kan acceptera 

Även för det fall det inte föreligger en jävssituation vid uppdragets ingående, kan 
situationen ändras, varför det är viktigt att ni även löpande under uppdraget tillgodoser oss med 
relevant information om uppdraget för att vi ska kunna avgöra om en potent

När ett uppdrag är slutfört kommer vi att arkivera i huvudsak alla handlingar och arbetsresultat 
Handlingarna och arbetsresultaten kommer att arkiveras under en 

period enligt tillämpliga regler om god advokatsed.  

Tvist med anledning av dessa allmänna villkor, vårt uppdrag eller våra tjänster skall avgöras av 
Svensk lag ska tillämpas.  

______________ 

 

som ingår i vårt arbetsresultat. 
vilket inte får spridas 

utan Aldos skriftliga godkännande.  

Aldo kommunicerar med klienter och andra involverade parter i ett uppdrag på flera olika sätt, 
kan innebära risker vilket Aldo 

föredrar annat kommunikationssätt än internet och e-post 

Om det föreligger en intressekonflikt i förhållande till en annan klient kan vi vara förhindrade att 
Aldo kan acceptera ett 

Även för det fall det inte föreligger en jävssituation vid uppdragets ingående, kan 
under uppdraget tillgodoser oss med 

relevant information om uppdraget för att vi ska kunna avgöra om en potentiell eller faktiskt 

När ett uppdrag är slutfört kommer vi att arkivera i huvudsak alla handlingar och arbetsresultat 
Handlingarna och arbetsresultaten kommer att arkiveras under en 

Tvist med anledning av dessa allmänna villkor, vårt uppdrag eller våra tjänster skall avgöras av 


