Allmänna villkor för Almi rådgivningsavtal
Samverkan
Kunden ska anslå erforderlig tid och erforderliga resurser för att kunna fullfölja sina skyldigheter i
detta avseende. Kundens skyldighet ska omfatta, men inte vara begränsad till, öppenhet och
transparens kring kundens affärsverksamhet, idébyten och materialinsamling.
Ändringar av uppdraget
Om förutsättningarna för uppdragets genomförande ändras eller har otillräcklig eller felaktig
information lagts till grund för den ursprungliga uppdragsplanen har Almi rätt att vidta ändringar
av uppdraget i syfte att uppnå det för uppdraget önskvärda resultatet.
Övriga ändringar av uppdraget ska skriftligen överenskommas mellan parterna.
Almi har, utöver tilläggsersättning till följd av att uppdraget utökats, rätt till ersättning för de
fördyringar som kan komma att orsakas av det ändrade uppdraget.
Avbeställning av uppdrag
Om kunden önskar avbeställa uppdraget ska denne utan dröjsmål underrätta
Almi. Vid avbeställning av uppdraget ska kunden ersätta Almi för upparbetade kostnader.
Utbyte av personal
Om rådgivaren måste avbryta sitt uppdrag på grund av dennes anställning upphör eller annan
tvingande orsak äger Almi rätt att ersätta denne med annan lämplig och kompetent rådgivare.
Nyttjanderätt
Metoder, modeller, utlåtande, beskrivningar och annat material som används i uppdraget, får inte
utnyttjas av kunden för andra ändamål än som överenskommits.
Kunden har rätt att för avsett eller särskilt avtalat syfte nyttja resultatet av uppdraget. Nyttjande
därutöver förutsätter samråd med Almi. Om så avtalas är Almi berättigad till ersättning för sådant
nyttjande.
Ansvar för handlingar
Almi ansvarar för att av kunden för uppdraget erhållna handlingar förvaras på betryggande sätt
och inte delges utomstående.
Ansvar
Almi ansvarar, med nedan angivna begränsningar, för skada som Almi vållat kunden.
Krav på skadestånd ska framföras skriftligen senast 6 veckor efter uppdragets utgång. Om
tidsfristen inte iakttas upphör rätten till skadestånd.
Kunden ska inte åtgärda skada och inte heller träffa överenskommelse med annan om
kostnadsreglering som kan ligga till grund för skadeståndskrav mot Almi utan att först samrått
med Almi.
Almi ska inte vara ansvarig för indirekta eller oförutsedda skador eller följdskador i övrigt
(inkluderande exempelvis förlorad handelsvinst och förlust med anledning av driftsavbrott) som
kan uppkomma med anledning av uppdraget. Almis ansvar för skada är begränsat till det belopp
som motsvarar ersättningen för detta uppdrag.
Force majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om
underlåtenheten har sin grund i omständighet som part inte råder över och som förhindrar
fullgörandet av detta. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt om inte

annat avtalats.
Som befriande omständighet ska anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd, nytillkommen eller
ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, naturkatastrof och därmed jämställda
förhållanden.
För att få befrielse enligt ovan ska part utan dröjsmål meddela den andra parten.
Part äger häva avtalet om motpartens fullgörande av viss förpliktelse försenats med mer än tre
månader.
Meddelanden
Reklamation och andra meddelanden avseende avtalets tillämpning ska översändas till parterna
genom de epost-adresser som nyttjats för att bekräfta uppdraget eller senare ändrade adresser.
Tvistlösning
Tvist om tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.

