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Priser och Allmänna villkor – Lagerbolag 

 

Allmänt om lagerbolag 

Ett lagerbolag är ett färdigregistrerat aktiebolag som aldrig har bedrivit någon 

verksamhet. Den stora fördelen med ett lagerbolag är att samma dag du köper 

lagerbolaget kan du komma igång med verksamheten. 

 

Vad ingår i priset för lagerbolag 

Följande legala handlingar ingår i priset för våra lagerbolag: 

● Protokoll från extra bolagsstämma i aktiebolaget 

● Bolagsordning för aktiebolaget 

● Uppdaterad aktiebok avseende aktieägare 

● Verifikat och bokföringsanvisning för aktiebolagets första transaktioner 

● Ändringsanmälan till Bolagsverket 

● Generalfullmakt att företräda aktiebolaget 

● Avräkningsnota för aktiebolagets aktier 

● Bankfullmakt i förekommande fall  

● Biträde vid registrering av firma (företagsnamnet) 

● Bolagspärm med samtliga dokument organiserade i pärmregister 

Efter beställning upprättar vi samtliga nödvändiga dokument för att kunna genomföra 

registreringsändring hos Bolagsverket. Vi ombesörjer att handlingarna inlämnas till 

Bolagsverket för registrering. 

 

Pris 

Priset för ett lagerbolag är 11 000 kr inkl. moms. I priset ingår arvode till Advice AB 

om 6 320 kr, avgifter till Bolagsverket om 3 100 kr och moms om 1 580 kr.  

 

Genom beställning av tjänster och produkter tillhandahållna av Advice AB accepterar 

Kunden följande villkor 

 

1. Definitioner  

Avtal: Dessa allmänna standardvillkor (allmänna villkor) samt övriga handlingar som 

utgör del av parternas avtal. Kund: Fysisk/juridisk person som ingått avtal med Advice 

AB. Med Kund jämställs ombud som beställer tjänst eller produkt för annans räkning. 

Tjänst: Den/de av Advice AB tillhandahållna tjänsten/tjänsterna.  

 

2. Allmänt 

Dessa villkor är tillämpliga mellan Kund och Advice AB vid köp av de vid varje tid 

tillhandahållna tjänsterna. Dessa villkor utesluter tillämpning av alla andra villkor och 

bestämmelser om inget annat överenskommes skriftligen med Advice AB. 

 

3. Tjänster  

Vid beställning av tjänster och produkter av Advice AB gäller dessa allmänna villkor.  

 

3.1 Beställning lagerbolag 

Vid beställning av tjänster rörande lagerbolag gäller att avtal om köp av tjänst har 

ingåtts mellan Kund och Advice AB i samband med att Kund skickar in ett 

beställningsformulär.  

Advice AB äger rätt att avböja beställd tjänst eller produkt. Kund äger inte rätt att 

företräda lagerbolaget innan generalfullmakt har erhållits.  
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Om Kund bryter mot denna bestämmelse och detta leder till skada för Advice AB skall 

Kund ersätta Advice AB för den skada som uppstått. 

 

3.2 Tillkommande lagerbolagstjänster 

Priser som anges för lagerbolag gäller standardprodukten lagerbolag. För ytterligare 

tjänster som beställs samtidigt som lagerbolag till exempel registrering av F-skatt, 

översättning till annat språk med mera tillkommer kostnader enligt överenskommelse 

mellan Advice AB och Kund. 

 

3.3 Övriga tjänster  

Beställer Kund annan tjänst gäller fakturering på löpande räkning enligt gällande 

timarvode eller enligt enskilt avtal genom överenskommelse mellan Advice AB och 

Kund.  

 

3.4 Garantier  

Advice AB garanterar: 

·          att bolaget aldrig använts för någon verksamhet 

·          att du erbjuds fackmannamässigt utförda tjänster, 

·          att du åtnjuter sekretess, och 

·          att omsorg nedlägges på att lämnad information är korrekt 

 

3.5 Ansvarsbegränsning 

Advice AB ansvarar inte för förluster, varken direkta eller indirekta som uppstår för 

Kund i någon form med anledning av förseningar gällande hanteringen av lagerbolag 

som beror på Bolagsverket, Skatteverket eller tredje parts handläggande av ärendet som 

ligger utom Advice AB:s kontroll. Förseningar i lagerbolagshanteringen som beror på 

Kunds informationslämnande vid beställning av tjänsten ansvarar inte Advice AB för. 

Advice AB bär inte ansvar för ett icke-uppfyllande av någon beställd tjänst i händelse 

av orsaker utanför dess rimliga kontroll (force majeure) inkluderande bl.a. strejk, 

terroristdåd, krig, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, 

störningar i el-, tele-, eller datakommunikation, naturkatastrof, politisk instabilitet eller 

valutafluktuationer.  

 

4. Avbruten beställning lagerbolag 

·          Vid avbruten beställning av lagerbolag har Advice rätt att debitera 2 000 kr 

exklusive mervärdesskatt för de fall handlingar har upprättats utifrån beställning. 

·          Lagerbolag kan endast bokas (reserveras) i fyra veckor. Begär kunden att 

lagerbolaget skall fortgå som reserverat i längre tid skall beställning anses ha gjorts 

enligt föregående punkt. 

·          För lagerbolag där generalfullmakt har utfärdats kan inte beställning avbrytas. 

 

5. Upphörande i förtid  
Advice AB har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om Kunden har försatts i 

konkurs eller visat andra klara tecken på obestånd eller bristande betalningsvilja.  

 

6. Reklamation  

Reklamation bör framställas inom en (1) månad efter det att part erhållit kännedom eller 

borde ha erhållit kännedom om det som reklamationen grundas på. Reklamation bör 

göras skriftligen.  
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7. Tvist  

Tvist skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om parterna 

inte kan enas ska tvisten prövas av allmän domstol. Vid tvist mellan Advice AB och 

Kund som är näringsidkare skall tvist föras vid Stockholms tingsrätt som första instans. 

 

8. Övrigt  

Dessa allmänna villkor (standardvillkor) gäller fr o m 2017-11-01 

 


