ALLMÄNNA VILLKOR FÖR REAR AB
Dessa villkor gäller för samtliga tjänster som REAR Juristbyrå tillhandahåller sina klienter.
1. Allmänt
REAR AB (559100-7009), Långenäsvägen 2, 435 35
Mölnlycke (”REAR”) tillhandahåller juridisk rådgivning
till privatpersoner och företag. Vårt mål är att erbjuda
pålitliga, engagerade och kompetenta jurister till
konkurrenskraftiga priser. Därtill ska vi vara lyhörda inför
våra klienters behov och önskemål samt sträva efter en
snabb hantering i varje enskilt fall. När vi anlitas för ett
uppdrag anlitas REAR och inte någon fysisk person hos
oss. Detta innebär att de personer som arbetar på REAR
inte är individuellt ansvariga gentemot er, om inte annat
följer av tvingande lagstiftning.

Utöver
arvodena
kan
kostnader
för
resor,
registreringsavgifter, kostnader för externa rådgivare och
fackmän eller andra liknande kostnader tillkomma.

2. Tjänster och rådgivning
REAR:s tjänster baseras på de instruktioner,
omständigheter och fakta som presenteras för oss i varje
enskilt uppdrag. Rådgivningen är därför unik för det
enskilda uppdraget och ni kan inte förlita er på
rådgivningen i ett annat uppdrag eller använda den för
annat ändamål. Vi utgår alltid från att de omständigheter
och fakta ni presenterar för oss är korrekta. Vår rådgivning
är endast legal och inte kommersiell eller finansiell.

Vi kan komma att begära förskott på arvode och
kostnader.

Den rådgivning som lämnas är alltid baserad på vår
uppfattning av gällande rätt, såsom svensk lag och
befintlig rättspraxis, vid tidpunkten som den lämnas. Vi
åtar oss inte att uppdatera de råd vi lämnat vid framtida
förändringar av rättsläget, men vi gör vårt bästa för att
uppdatera er om det kommer till vår kännedom att
rättsläget förändrats.
3. Arvoden och kostnader
Vi tar som utgångspunkt betalt per arbetad timme utifrån
en på förhand angiven timkostnad. Våra jurister är
individuellt prissatta för att möjliggöra
attraktiva arvoden. Arvodena kan också påverkas av
uppdragets komplexitet, uppdragets krav på sakkunskap,
skicklighet, erfarenhet och resurser, uppnått resultat samt
tidspress.
Om uppdragets karaktär tillåter det kan vi på er begäran
förse er med en uppskattning av vårt arvode och komma
överens om en budget eller ett fast pris. Uppskattningar
om budget baseras på den information vi har tillgång till
för stunden och kan inte ses som offerter om fast pris.
Alla arvodesbelopp anges exklusive mervärdesskatt till
företag och inklusive mervärdesskatt till privatpersoner.

4. Fakturering
Vi fakturerar er månadsvis med en betalningsfrist på 14
dagar om inte annat är överenskommet. Vid utebliven
betalning debiteras dröjsmålsränta på utestående belopp
enligt räntelagen.
Vi kan endast fakturera vår klient och kan inte tillmötesgå
en begäran om att fakturera någon annan.

Om vi företrätt er i en domstolsprocess eller i ett
skiljeförfarande måste ni, oavsett om ni är vinnande eller
förlorande part eller för det fall ni inte tillerkänns full
ersättning för rättegångskostnaderna, erlägga full
betalning för tjänsterna vi utfört.
Om vårt arvode och kostnader ska finansieras genom
ianspråktagande
av
en
försäkring
(t.ex.
en
rättsskyddsförsäkring) måste ni för det fall arvodet och
kostnaderna överstiger försäkringsersättningen erlägga
full betalning för tjänsterna vi utfört.
5. Personuppgifter
REAR är personuppgiftsansvarig för person-uppgifter
som lämnas i samband med uppdrag och
uppdragsförfrågningar. Vi kan komma att komplettera
personuppgifterna genom att inhämta information från
privata och offentliga register. Personuppgifterna
behandlas av oss för administration och fullgörelse av
uppdrag samt som beslutsunderlag för om vi kan acceptera
uppdraget.
Personuppgifterna kan även komma att användas som
underlag för marknads- och klientanalyser, affärs- och
metodutveckling, statistik och risk-hantering samt för
marknadsföringsändamål.
Genom att anlita oss anses ni ha samtyckt till att vi samlar
in, lagrar, behandlar och använder era personuppgifter för
de ändamål som anges ovan. Som regel behöver vi även
samla in, lagra, behandla och använda era företrädares och
verkliga huvudmäns personuppgifter för samma ändamål.
Ni ansvarar för att dessa personer samtycker till sådan
behandling. Se vår integritetspolicy för mer information
om vilka personuppgifter vi behandlar.
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6. Immateriella rättigheter
Ni äger de slutliga dokument och andra arbetsresultat som
vi tagit fram i ett uppdrag för er. Upphovsrätt och andra
immateriella rättigheter till arbetsresultatet tillhör dock
oss. Om inte särskilt överenskommet får inte något
dokument eller annat arbetsresultat användas av er i
marknadsförings-ändamål eller ges allmän spridning.
7. Ansvarsbegränsning
Vårt ansvar för skada som ni vållas till följd av fel eller
försummelse från vår sida under uppdraget är begränsat
till det belopp som vid det aktuella datumet följer av vår
rådgivaransvarsförsäkring.
Vårt ansvar gentemot er är begränsat till den skada ni lider
innebärande att ansvaret ska reduceras med alla belopp
som kan utfås enligt någon försäkring eller
skadelöshetsförbindelse.
Vi åtar oss inte något ansvar gentemot någon tredje man
på grund av er användning av dokument eller annan
rådgivning från REAR.
REAR är alltid befriat från ansvar gentemot er om vi
förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av
omständighet utanför vår kontroll eller förmåga som vi
inte skäligen kunnat förväntas förutse vid avtalets
ingående, och vars följder vi inte heller skäligen skulle
kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om vi förhindras
fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som
är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof,
blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan
orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad
lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern
teleförbindelse eller liknande omständigheter.

framgår av dessa allmänna villkor). Om ni bemöter,
reglerar, förliker eller på annat sätt vidtar någon åtgärd
avseende ett sådant krav utan vårt samtycke har vi inte
något ansvar för kravet.
Om ni ersätts av oss eller våra försäkringsgivare ska ni,
som villkor för vår ersättning, överföra rätten till regress
mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse till oss
eller till våra försäkringsgivare.
9. Förändringar i villkoren
Dessa villkor kan komma att ändras. Den senaste
versionen finns alltid på vår webbplats, www.rear.nu.
Ändringar i villkoren gäller endast för de uppdrag som
påbörjas efter det att den ändrade versionen lagts ut på vår
webbplats.
10. Tillämplig lag och tvister
Svensk lag ska tillämpas på dessa allmänna villkor.
Tvist som har samband med dessa allmänna villkor eller
någon fråga som rör vårt uppdrag ska slutligt avgöras av
svensk domstol, där Göteborgs tingsrätt ska utgöra första
instans.

8. Klagomål
Om ni är missnöjd med våra tjänster och vill rikta
klagomål eller krav mot oss ber vi er kontakta
uppdragsansvarig jurist.
För att framställa krav ber vi er skriftligen redogöra för det
påstådda felet, försummelsen eller kontraktsbrottet och
den förväntade skadan. Kravet ska, för att kunna göras
gällande, framställas inom skälig tid men inte senare än
sex månader efter den tidpunkt då ni fått kännedom (eller
borde ha fått kännedom) om såväl skadan som att den kan
ha föranletts av vårt agerande.
Om ert krav har sin grund i en myndighets eller annan
tredje mans krav mot er har vi rätt att bemöta, reglera och
förlika kravet för er räkning förutsatt att vi håller er
skadelös (med beaktande av de ansvarsbegränsningar som
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