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	 	 	 	 Till 
    [Namn] 
      
     

Stockholm den [datum] 
 
 

Välkommen till partnerskap med Advokatfirman STHLM Legal AB 

 

Advokatfirman STHLM Legal AB (nedan STHLM Legal) ser mycket fram emot ett långsiktigt och 
hållbart samarbete med [namn]. I denna skrivelse framgår dels de avtalsvillkor som vi kommit 
överens om för samarbetet, dels de mål som STHLM Legal önskar uppnå genom samarbetet.  
 
STHLM Legal tar gärna löpande emot feed-back på om hur väl vi uppnår de uppsatta målen 
samt förslag på hur vi kan utveckla oss och bli ännu bättre samarbetspartner.  
 
Mål med samarbetet med [namn]: 
 

• Att ge er högkvalitativ och kostnadseffektiv juridisk rådgivning. 
 

• Att göra ert företagande mer hållbart genom att hjälpa er undvika rättsförluster (tvister 
mm) och erbjuda kunskap om vilka möjligheter till vinster och kostnadssparande som 
finns inom juridikens värld. 

 
• Att STHLM Legal med stolthet ska kunna säga att vårt partnerskap med er är enkelt, 

roligt, modernt, transparent, flexibelt och kostnadsmedvetet samtidigt som vi levererar 
högkvalitativ juridik vilket gör ert företagande mer rättssäkert. 



 
	
	

 
Avtalsvillkor mellan STHLM Legal och [namn]: 

 
• Månadsabonnemang till fast pris om [7 500*] kronor/månad. Månadsabonnemanget 

inkluderar löpande juridisk rådgivning av s k day to day karaktär med undantag för 
tvister, företagstransaktioner och andra mer sällsynta händelser. *Förhandlingsbar 
parameter utifrån behov och ställning. 
 

• Uppdrag kan endast utföras av STHLM Legal under förutsättning att jäv inte föreligger i 
enlighet med vägledande regler om god advokatsed. Uppdrag utförs dessutom endast 
efter att STHLM Legal försetts med identitetshandlingar avseende [namn] och/eller 
varje annan person som för er räkning är involverad i uppdraget i de fall sådana upp-
gifter efterfrågas. Parterna kan komma överens om viss avräkning av kostnaden för 
månadsabonnemanget för det fall jäv föreligger avseende visst uppdrag vilket annars 
skulle ha ingått i abonnemanget. 

 
• Om det visar sig att [namn] är i behov av och beställer ytterligare juridiska tjänster, 

utöver det som inkluderas i månadsabonnemanget, vilka STHLM Legal accepterar att 
utföra så sker debitering på löpande räkning med [3 000*] kronor/timme. *Förhand-
lingsbar parameter utifrån behov och ställning. 

 
• Avtalsperioden för månadsabonnemanget börjar den [datum] och löper därefter under 

[antal] månader. För det fall avtalet inte sägs upp så löper samarbetet därefter med en 
ömsesidig uppsägningstid om en månad.   

 
• Första månaden är en provmånad utan kostnad och [namn] välja att avsluta sam-

arbetet inom provmånaden (d v s innan provmånaden löper ut) utan att några 
kostnader uppkommer.  

 
• Uppdragen ska löpande av STHLM Legal utföras inom skälig tid från dagen då avrop 

sker med hänsyn tagen till gällande tidsfrister mm.   
 

• Priset inkluderar en rabatt omfattande [antal*] procent i förhållande till STHLM Legals 
listpriser. *Förhandlingsbar parameter utifrån behov och ställning. 
 

• Betalning erlägges månadsvis mot faktura med en betalningsfrist om 20 dagar. 
Samtliga priser är angivna exklusive moms.  



 
	
	

 

• STHLM Legal samlar in och behandlar personuppgifter endast för att kunna ingå och 
fullgöra avtal. Personuppgifterna bevaras inte längre än nödvändigt. Personuppgifterna 
kan även komma att behandlas för utvärdering, marknadsföring och för att upprätta 
marknadsanalyser och statistik. Personuppgifter hämtas in från eller lämnas ut till 
tredje part endast då det krävs enligt lag/ författning eller för att ingå och fullgöra avtal 
eller annat enligt det ovan angivna.  
 

• Kund har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av STHLM 
Legal. Kunden kan även begära rättelse och har under vissa förutsättningar rätt till 
begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter 
och att invända mot behandling för direktmarknadsföring. Kund som anser att 
behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot Dataskyddsförordningen 
har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Frågor om STHLM Legals behandling 
av personuppgifter eller begäran om registerutdrag skickas till info@sthlmlegal.se.  

 
Tveka inte att höra av er oavsett om det rör en juridisk fråga eller feed-back på vårt samarbete.  
Vi ser mycket fram emot att vara Your partner in law and litigation! 

	
 

Med vänliga hälsningar,  
Katarina Jansson	


