Allmänna villkor
AB Klarspråk, 556316-8789 är en juristbyrå vilken du som användare kan få
hjälp med att juridiska tvister och juridisk rådfrågning (”Tjänsten”).
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) reglerar relationen (i) mellan dig som
Användare och AB Klarspråk.
Villkoren (tillsammans med de dokument som det hänvisas till i Villkoren)
gäller och är bindande för dig som Användare. Du som Användare måste
läsa och godkänna Villkoren innan du använder Tjänsten. Genom att
beställa eller på annat sätt använda Tjänsten bekräftar du som Användare
också att du accepterar Villkoren. Om du som Användare inte accepterar
Villkoren får du inte heller beställa eller på annat sätt använda Tjänsten.

Användning av Tjänsten
Du som Användare förbinder dig att:
•
•
•

•

•

•

vara minst 18 år gammal,
inte använda Tjänsten för andra ändamål än vad Tjänsten är avsedd
för,
säkerställa att all information som du uppger vid användande av
Tjänsten är fullständig, korrekt, relevant, uppdaterad och återspeglar
verkligheten,
utan dröjsmål tillhandahålla AB Klarspråk sådan information och
sådana upplysningar som AB Klarspråk begär för att kunna hantera
och administrera din beställning, åtgärda fel eller brister i Tjänsten
eller i övrigt kunna tillvarata sina rättigheter under Villkoren,
hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar i eller tillägg till
Villkoren och genast meddela AB Klarspråk om du inte accepterar
sådana ändringar eller tillägg, och
inte, inom ramen för Tjänsten, distribuera eller på annat sätt överföra
data eller information som (i) du inte har rätt att sprida enligt lag eller
avtal, (ii) gör intrång, bidrar till intrång eller uppmanar andra att göra
intrång i immateriella rättigheter eller företagshemligheter, (iii)
innehåller virus, trojaner, internetmaskar, annan skadlig mjukvara
eller skadlig kod, eller som på annat sätt kan skada eller ha negativ
effekt på Tjänsten, eller (iv) annars ger upphov till skada eller annan
olägenhet för AB Klarspråk eller tredje man.

Klarspråk roll och ansvar

AB Klarspråk är ansvarig för sin rådgivning och sina utlåtanden i ett Ärende.
AB Klarspråks ansvar för rådgivning och utlåtanden är dock begränsat till
ett belopp om högst två miljoner kronor för varje enskilt Ärende. AB
Klarspråk är under inga omständigheter ansvarig för indirekt skada,
följdskada eller liknande skada.
Du som Användare ska alltid vidta rimliga åtgärder för att begränsa din
eventuella skada. AB Klarspråk ansvar enligt denna bestämmelse ska
reduceras med belopp som du som Användare kan erhålla under tecknad
försäkring eller annars omfattas av avtal eller skadeslöshetsförbindelse som
du ingått eller är förmånstagare till.
AB Klarspråk baserar sin rådgivning och sina utlåtanden på (i) de uppgifter
och den information som du som Användare uppger vid användande av
Tjänsten, (ii) rådande rättsläge i den jurisdiktion som juristen är verksam
inom och (iii) sina yrkeserfarenheter.
AB Klarspråk ansvar för korrekt rådgivning och korrekta utlåtanden
förutsätter att de uppgifter och den information som du som Användare
lämnar vid användning av Tjänsten är korrekt, relevant, uppdaterad och
återspeglar verkligheten.

Betalning
Beställningar av skriftliga bedömningar genom hemsidan ska erläggas i
samband med att Ärendet ska påbörjas och dras från det kreditkort eller
betalkort som du som Användare har angivit.

Sekretess
AB Klarspråk förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell
information, vilken AB Klarspråk erhåller från Kunden eller som
framkommer vid genomförandet av uppdrag upplagda. Denna förbindelse
gäller intill dess att konfidentiell information blivit allmänt känd på annat sätt
än genom brott från AB Klarspråk sida mot innehållet i Villkoren.
Med "konfidentiell information" avses i Villkoren varje upplysning - teknisk,
kommersiell eller av annan art - oavsett om upplysningen dokumenterats
eller icke, med undantag för:
a. upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom
på annat sätt än genom brott från AB Klarspråks sida mot innehållet i
Villkoren;
b. upplysning, som AB Klarspråk kan visa att AB Klarspråk redan kände
till innan den tillgängliggjordes för AB Klarspråk; och
c. upplysning, som AB Klarspråk mottagit eller kommer att mottaga från
tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till
denne.

Utveckling av Tjänsten
AB Klarspråk strävar hela tiden efter att utveckla och förbättra sitt
tjänsteutbud. Ett viktigt led i detta utvecklingsarbete är den information som
finns lagrad i Tjänsten (såsom uppdragsbeskrivningar, avtalsinnehåll, typ av
behov, etc.).
AB Klarspråk äger rätt att använda avidentifierade uppgifter, data, statistik
eller annan information i Ditt Digitala Juristkontor eller som annars är lagrat
på Tjänsten för att utveckla Tjänsten eller förbättra AB Klarspråks
tjänsteutbud. Detta gäller även efter att du som Användare har avslutat din
kundrelation med AB Klarspråk och ditt användarkonto har raderats.

Force majeure
AB Klarspråk har inget skadeståndsansvar gentemot dig som Användare
för brist på prestation eller otillgänglighet för eller fel på Tjänsten, eller
fördröjning i att efterleva Villkoren där sådan brist på prestation eller
otillgänglighet eller sådant fel orsakas av något som skäligen är bortom AB
Klarspråks kontroll.

Kontaktuppgifter
Om du undrar över något eller vill ställa frågor beträffande Tjänsten eller,
vänligen kontakta info@klarsprak.nu.
Villkoren börjar gälla från och med den 20 januari 2022.

Skriftlig bedömning
Tryck på ”Skriftlig bedömning”. Svara på frågorna och beskriv kort
nödvändig bakgrund och bifoga relevanta dokument.
AB Klarspråk gör en skriftlig vägledande bedömning av ärendet. För detta
betalar du ett fast pris som uppges på beställningssidan. Den skriftliga
bedömningen utgör ingen fullständig bedömning utan en sammanfattning
av de enligt AB Klarspråk viktigaste frågeställningarna.

