Kahn Pedersens allmänna villkor 2018:1
1. Inledning
Dessa allmänna villkor gäller alla uppdrag och tjänster
som Advokatfirman Kahn Pedersen KB (”Kahn Pedersen”)
tillhandahåller. Härutöver gäller Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed.

2. Utförande av uppdrag
Kahn Pedersens rådgivning avser endast svensk rätt.
Uppdrag utförs av Kahn Pedersen vilket bl.a. innebär att
enskild delägare, anställd eller konsult inte ansvarar
personligen för uppdrags utförande.
Avvikelser från dessa allmänna villkor ska avtalas skriftligen för att vara gällande. Vår rådgivning är specifik i
förhållande till det aktuella uppdraget. Klienten får därför
inte använda, och kan inte heller förlita sig på, sådan
rådgivning i något annat sammanhang än det för Kahn
Pedersen uppgivna.
Skatteaspekter ingår inte i uppdrag som Kahn Pedersen
utför och klienten uppmanas att anlita särskild skatterättslig expertis för bedömning av eventuella skattefrågor.

3. Kontroll av identitet
Vi är skyldiga att kontrollera våra klienters identitet och
ägarförhållanden samt tillgångars ursprung. Vi är även
skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller
finansiering av terrorism till berörd myndighet. Vi är
förhindrade att underrätta er om misstankar föreligger
och om anmälan enligt ovan har gjorts eller kan komma
att göras. I de fall där misstankar om penningtvätt eller
finansiering av terrorism föreligger, är vi skyldiga att
avböja eller frånträda uppdraget.
Vi är även skyldiga att i vissa fall lämna information till
skattemyndigheterna om ert momsregistreringsnummer
och värdet av de tjänster som vi har tillhandahållit er.
Kahn Pedersen ansvarar inte för eventuell skada som ni
förorsakas, direkt eller indirekt, till följd av att vi iakttagit
de ovan angivna skyldigheterna.

4. Sekretess
Kahn Pedersen och dess anställda ska, med de undantag som anges i punkten 3 ovan, efterleva de regler om
tystnadsplikt som anges i rättegångsbalken och Sveriges
Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed.
Kahn Pedersen kommer inte att för utomstående röja
omständighet som inte är offentlig, med mindre än att
det görs som ett led i uppdragets utförande eller efter ert
samtycke.
Om ni inte meddelat annat har vi rätt att efter avslutat
uppdrag i marknadsföringssyfte informera om vår medverkan.
Utöver uppgiften om vår medverkan får sådan information endast innehålla uppgifter om uppdraget som redan
kommit till allmän kännedom eller som ni annars har
samtyckt till.

Om vi inom ramen för ett uppdrag anlitar eller samarbetar med andra rådgivare eller konsulter har vi, om ni inte
skriftligen meddelat annat, rätt att till sådan part lämna
ut sådant material och sådan information som vi anser
relevant för uppdraget.
5. Ersättning och betalning
Kahn Pedersens ersättning överensstämmer med Sveriges
advokatsamfunds regler och debiteras enligt vid var tid
gällande prislista. Om inte annat har avtalats debiterar
och fakturerar vi vårt arbete på löpande räkning med
minsta tidsenhet om 30 minuter. Alternativa ersättningsmodeller kan avtalas med klient. Utlägg och kostnader
för resor samt restid etc. debiteras klienten. Samtliga
uppgifter om ersättning är exklusive mervärdeskatt.
Vi kan på begäran lämna kostnadsuppskattning för visst
avgränsat arbete. Varje sådan prisuppgift är endast en
preliminär uppskattning och Kahn Pedersen har rätt att
ändra lämnade kostnadsuppskattningar om det finns
sakliga skäl för sådan justering.
Kahn Pedersen kan komma att begära förskottsbetalning
(á conto) om det bedöms lämpligt.
Kahn Pedersen fakturerar klienterna månadsvis i efterskott. Klienten ska, om inte annan betalningsfrist avtalats, betala fakturor inom 30 dagar. Dröjsmålsränta enligt
lag debiteras vid sen betalning.
Oavsett eventuell rättsskyddsförsäkrings villkor eller
försäkringsbolags beslut är klient i förekommande fall
skyldig att till fullo betala ersättning till Kahn Pedersen.
6. Andra rådgivare
Om Kahn Pedersen instruerar, anlitar och/eller arbetar
tillsammans med andra rådgivare, är dessa rådgivare
oberoende av Kahn Pedersen och vi tar inte något ansvar
för att ha rekommenderat dem eller för den rådgivning
som de ger. I enskilda fall kan annan ordning avtalas. Vi
ansvarar inte för ersättningar eller kostnader som andra
rådgivare debiterar, oavsett om dessa betalas av Kahn
Pedersen och debiteras klienten som utlägg eller om dessa
vidarebefordras till klienten för betalning.
När vi instruerar andra rådgivare kan vi på er begäran
inhämta offerter från sådana. Även om vi kan bistå er vid
diskussioner med andra rådgivare tar vi inte något ansvar
för sådana offerter eller avtal.
7. Immateriella rättigheter
Upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till
resultaten av Kahn Pedersens rådgivning överlåts inte till
klienten. Klienten erhåller däremot en icke-exklusiv rätt
att nyttja resultat av Kahn Pedersens rådgivning för de
ändamål för vilka rådgivningen tillhandahållits. Kahn
Pedersen äger inte rätt att använda resultat av rådgivningen till andra klienter och uppdrag, med mindre än att
resultatet har avidentifierats på ett sådant sätt att reglerna om sekretess enligt punkt 4 ovan inte äventyras.
8. Personuppgifter och dataskydd
Kahn Pedersen behandlar personuppgifter som lämnas
eller inhämtas i samband med uppdrag eller som i övrigt

behandlas i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag. För mer information hänvisas till
Kahn Pedersens informationstext om vår personuppgiftsbehandling, vilken finns tillgänglig på
kahnpedersen.se/dataskyddsinformation.
Klienten åtar sig att tillse att registrerade personer hos
klienten informeras, och i förekommande fall, samtycker
till den behandling av deras personuppgifter som Kahn
Pedersen utför.
9. Ansvarsbegränsning
Kahn Pedersen ansvarar för skada som klienten vållas
på grund av Kahn Pedersens fel eller försummelse vid
utförande av uppdrag. Det totala skadeståndsansvaret är
begränsat till tjugofem (25) miljoner svenska kronor eller,
om Kahn Pedersens ersättning i det aktuella uppdraget understiger två (2) miljoner svenska kronor, tio (10)
miljoner svenska kronor. Kahn Pedersens ansvar ska alltid
minskas med det belopp som klienten kan erhålla enligt
försäkring, avtal eller skadeslöshetsförbindelse.
Om Kahn Pedersen avbryter utförandet av ett uppdrag,
eller relationen med er, på grund av omständighet som
beror på er, eller på skyldighet enligt lag eller i enlighet
med god advokatsed, ska Kahn Pedersen inte ha något
ansvar för den skada som sådant avbrytande kan leda till.
Kahn Pedersen ansvarar inte för skada som uppkommer
genom att klienten använt resultaten av vår rådgivning i
något annat sammanhang eller för något annat ändamål
än för vilket rådgivningen gavs. Vi ansvarar inte för skada
som drabbat tredje man genom att klienten eller tredje
man använt Kahn Pedersens rådgivning.
Kahn Pedersen ansvarar inte för skada som uppkommit till
följd av omständigheter utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för
uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Ansvarsbegränsningarna enligt dessa allmänna villkor
gäller i förekommande fall till förmån även för enskilda
delägare, anställda och konsulter hos Kahn Pedersen.
10. Kommunikation
Om ni har särskilda önskemål om formerna för kommunikationen ska ni upplysa oss om detta skriftligen. Vi
använder vanligen e-post och telefon som huvudsakliga
kommunikationssätt. Detta är förknippat med viss risk ur
ett säkerhets- och sekretessperspektiv. Ni ska alltid följa
upp brådskande e-post med telefonsamtal.
11. Klagomål
Om ni inte anser att uppdraget har utförts på ett bra
sätt ska ni omedelbart underrätta den ärendeansvarige
advokaten hos Kahn Pedersen. Eventuella krav mot Kahn
Pedersen ska framställas senast inom sex (6) månader
efter Kahn Pedersens senaste faktura i uppdraget.
12. Tillämplig lag och tvistelösning
Dessa allmänna villkor regleras av svensk rätt med undantag av dess lagvalsregler.
Tvist med anledning av dessa allmänna villkor ska slutligt
avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm, Sverige. Förfarandet

ska genomföras på svenska. Information i anslutning till
sådant förfarande ska vara konfidentiell.
Oavsett vad som anges ovan har Kahn Pedersen rätt
att väcka talan vid allmän domstol angående förfallna
fordringar, eller att vidta annan inkassoåtgärd, såsom
ingivande av ansökan om betalningsföreläggande. Kahn
Pedersen ska också ha rätt att, utan hinder av ovanstående skiljeklausul, väcka talan vid allmän domstol
för det fall detta bedöms nödvändigt för att skydda eller
tillvarata Kahn Pedersens eller tredje parts företagshemlighet eller immateriella rättigheter. Åtgärder enligt denna
punkt kan inte vidtas utan att avslöja ert klientförhållande till Kahn Pedersen.
Klienter som är konsumenter kan under vissa förutsättningar vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få arvodestvister och andra ekonomiska
krav mot oss prövade. För vidare information, se www.
advokatsamfundet.se/ Konsumenttvistnamnden.
13. Ändring av dessa allmänna villkor
Dessa allmänna villkor kan komma att ändras från tid till
annan. Den senaste versionen av de allmänna villkoren
finns alltid på kahnpedersen.se/villkor.

