Salgs- og leveringsbetingelser
Med mindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser eller af en skriftlig aftale, sker ethvert salg fra Areco Profiles A/S (”Areco”) på disse salgsog leveringsbetingelser (”Betingelserne”).
1.

TILBUD OG ORDREBEKRÆFTELSE
1.1 Tilbud fra Areco er iht. oplyste gyldighedsperiode på fremsendte tilbud. Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.
Endelig aftale om levering er først indgået, ved købers modtagelse af Areco skriftlige ordrebekræftelse, og kun indholdet af
denne ordrebekræftelse er gældende. Med mindre andet er aftalt, skal kunden aftage levering i henhold til ordrebekræftelsen
indenfor 30 dage. Eventuel henvisning til eller vedlæggelse af kundens standardindkøbsvilkår eller tilsvarende i indkøbsordrer
eller andet dokument, skal ikke medføre, at sådanne vilkår skal indgå som en del af den indgåede ordre.
1.2 Kataloger, brochurer, prislister m.v. samt oplysninger om varers mål, særlige egenskaber m.v. bør indhentes før varens brug.
Sådanne oplysninger er alene vejledende, og Areco kan alene gøres ansvarlig for sådanne oplysninger hvis og i det omfang, når
disse udtrykkeligt er påført ordrebekræftelsen. Vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning, måltagning, beregning af mængder
m.v. er udelukkende en service, for hvilken Areco ikke påtager sig noget ansvar.
1.3 Areco påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret skriftligt materiale om produkter, udarbejdet af
Areco leverandører. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelse, brugervejledning m.v.

2.

PRISER
2.1 Alt salg sker til priser der er gældende på leveringsdagen, med mindre andet er aftalt. Priserne gælder ab fabrik, med mindre andet er
aftalt. Angivne priser i prislister er uforpligtende, og kan til enhver tid ændres uden varsel.
2.2 Der tages forbehold over for prisforhøjelse fra vore leverandører, ligesom evt. opgivne fragtrater er uforbindende. Ændringer i offentlige
afgifter af enhver art, der indtræder efter vor ordrebekræftelse, bæres af køber.

3.

LEVERING OG FORSINKELSE
3.1 Med mindre andet er aftalt, er det i ordrebekræftelse anførte leveringstidspunkt ikke bindende for Areco. Skulle købers forhold medføre,
at levering ikke kan ske jvf. aftale, har sælger ret til fakturering til aftalt leveringstidspunkt.
3.2 Er der truffet aftale om levering på købers plads eller et andet af køber anvist sted, leveres varen så nær brugsstedet, som lastvogn efter
lastvognsførers skøn kan køre uden fare for beskadigelse af køretøj og omgivelser. Køber er forpligtet til at foretage modtagerkontrol.
Køber er forpligtet til at anvise egnet sted for levering samt at stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning. Såfremt denne
forpligtelse ikke overholdes af køber, er sælger berettiget til at foretage levering på leveringsstedet, uanset om købers repræsentant
antræffes. Følgeseddel eller transportørens køreseddel/fragtbrev anses i så fald som dokumentation for korrekt gennemført levering.
Risikoen for varen overgår til køber ved levering.
3.3 Udgifter i forbindelse med opstået ventetid for aflæsning, samt omkostninger som følge af at køber ikke kan modtage leverancen til
aftalt leveringstid, faktureres til køber.
3.4 Ved ordrer under 6 plader er der forøget risiko for skader under transport. Areco er ikke ansvarlig for buler og ridser, der pådrages under
transport, når den leverede mængde er under 6 plader.
3.5 I tilfælde af forsinket levering skal køber straks reklamere til Areco. I modsat fald mister køber retten til at gøre en forsinkelse gældende.
Levering indenfor +/- 5 hverdage fra det i ordrebekræftelsen angivne leveringstidspunkt anses under alle omstændigheder som rettidig
levering.

4.

BETALING
4.1 Forudsat aftalt varekredit, sker betaling efter de for købers konto hos Areco gældende betalingsbetingelser når intet andet er udtrykkeligt anført i vor ordrebekræftelse.
4.2 Købesummen faktureres og forfalder til betaling regnet fra aftalt leveringstidspunkt.
4.3 Skulle levering ikke ske som aftalt grundet købers forhold, faktureres købesummen til aftalt leveringstidspunkt, og forfalder til betaling
regnet herfra. Såfremt betaling for en leverance ikke sker rettidigt, er Areco, uden herved at pådrage sig noget erstatningsansvar, berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til køber uanset om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng.
4.4 Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling. Der ydes ingen rabatter på offentlige afgifter.
4.5 Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdag beregnes rente af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms. Rentesatsen udgør – hvis ikke
andet er særskilt aftalt eller påført vor ordrebekræftelse/faktura – 1½ % pr. påbegyndt måned. Renten beregnes månedsvis af den til
enhver tid skyldige rentebærende saldo, inkl. eventuelle tidligere tilskrevne renter. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling, og
betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.
4.6 Ejendomsretten til leverede varer overgår først til køber, når fuld betaling herfor er indgået på vor konto.

5.

ÆNDRINGER AF ORDRE OG ANNULLERING AF ORDRE
5.1 Købers ændring af ordre, herunder ændring af specifikation, mængde og leveringstidspunkt, skal aftales i de enkelte tilfælde. De med
ændringen forbundne omkostninger, herunder omkostninger til opbevaring samt forrentning som følge af udskudt levering, dækkes af
køber.
5.2 Købers annullering af ordre skal aftales i de enkelte tilfælde. De med annulleringen forbundne omkostninger, dækkes af køber.
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6.

RETURVARER
6.1 Areco modtager kun varer retur efter forudgående aftale. Speciel tilvirkede og specielt indkøbte varer tages ikke retur. Al returnering sker på købers regning og risiko.
6.2 Tilbehør, som er standardvarer fra lager, tages kun retur efter forudgående aftale i ubeskadiget stand og mod et returgebyr på
30%. Returneringen skal ske for kundens regning og risiko inden 30 dage.
6.3 Pandepladeklodser og udluftningshætter tages ikke retur da dette er en bestillingsvare.
6.4 Paller i fejlfri stand krediteres med et returgebyr på 30%. Pallerne returneres for kundens regning.

7.

VAREPRØVER
7.1 Vareprøver viser kun farve og kvalitet i almindelighed. Areco er ikke ansvarlig for eventuelle afvigelser, med mindre afvigelserne er
væsentlige.

8.

REKLAMATION OG MANGLER
8.1 Køber må straks ved modtagelse, og inden varerne tages i brug eller bearbejdes, gennemgå de leverede varer for evt. mangler. Reklamation over mangler, herunder mængdeafvigelser, der er eller burde have været konstateret ved en sådan gennemgang, må fremsættes
straks og senest 8 dage efter varens levering for at kunne tages til følge. Ved reklamation over plader, skal der foreligge dokumentation
i form af billeder. Enhver reklamation skal vedlægges oplysning om Areco ordre- eller fakturanummer.
8.2 I de tilfælde, hvor varer monteres eller indgår i montager, herunder i bygningsdele, skal eventuel reklamation under alle omstændigheder
ske inden påbegyndt montage. I modsat fald er Areco ikke ansvarlig for mangler der blev, eller burde have været, konstateret forud for
montage.
8.3 Såfremt der konstateres mangler ved varer, som Areco er ansvarlig for, foretager Areco, efter eget skøn, afhjælpning eller omlevering
indenfor rimelig tid. Såfremt Areco undlader at foretage afhjælpning eller omlevering som beskrevet i det foregående, er køber, efter et
sidste, rimeligt, varsel berettiget til et forholdsmæssigt afslag i prisen i forhold til den mangelfulde varers reducerede værdi. Såfremt en
mangel er af en sådan karakter, at den i al væsentlighed fratager køber anvendelse af varen, er køber berettiget til at hæve købet for
den pågældende del af ordren. I tilfælde af ophævelse i medfør af det foregående, er køber berettiget til tilbagebetaling af den erlagte
købesum mod returnering af de relevante varer. Det foregående gør udtømmende op med købers rettigheder i tilfælde af mangelfulde
varer, og Areco er således blandt andet ikke ansvarlig for omkostninger forbundet med af- eller genmontering.
8.4 Har køber ikke inden for 1 år efter modtagelsen af varer meddelt Areco, at køber vil påberåbe sig skjult fejl eller mangel, kan køber
ikke senere gøre denne gældende med mindre forholdet er dækket af den forlængende Areco Garanti mod gennemtæring som anført
i punkt 9.
8.5 I tilknytning til mangelbedømmelse af leverede varer accepterer køber følgende:
8.5.1 Ved genbestilling eller forskudt ordreleverance kan der forekomme nuanceforskel. Nuanceforskelle sker også ved brug af samme farve
blandet i forskellige overflader/typer, Polyester, PolyMax, Black Wooden, MaxCoat osv.
8.5.2 Ved levering af stålplader med antikondensdug, skal de første 50-100 mm af dugen forsegles af hensyn til udefrakommende fugt. Dette
kan gøres ved brug af forseglingslak eller ved smeltning med en varmepistol (se videoklip på www.areco.dk). I fald dette ikke er sket,
bortfalder Areco ansvar.
8.5.3 Ved levering af lysplader kan nuanceforskelle forekomme. Lysplader i et bundt, tåler ikke direkte sollys.
8.5.4 Ved ordrer på TP/VP 20/100 og TP/VP 35/115 uden forstærkningsrille, ydes der ingen garanti for evt. spændinger i stålpladerne.
8.5.5 Ved ordrer på TP 20/220 kan der opstå spændingsbuler, grundet den forholdsvise tynde godstykkelse kombineret med den brede profil.
Dette er ikke reklamationsberettiget.
8.5.6 I bearbejdet tyndstål vil der, på grund af formaterialets egenskaber, være mulighed for utilsigtede spændinger, som ikke er reklamationsberettiget.

9.

GARANTI
9.1 For visse Areco produkter tilbyder Areco en forlængelse af den i punkt 8.4 anførte reklamationsperiode (”Areco Garanti”) for så vidt
angår gennemtæring. Vilkår og anvendelsesområde for Areco Garanti fremgår af dette punkt 9 samt af det relevante Areco Garanti
Kvalitetvilkår. Areco Garanti Kvalitetvilkår kan rekvireres hos Areco og kan findes på følgende link: www.areco.dk. Areco Garanti Kvalitetvilkår har forrang for disse vilkår, og Købers rettigheder under Areco Garanti er udtømmende angivet i Areco Garanti Kvalitetvilkår.
Areco Garanti forlænger reklamationsperioden for gennemtæring for de nedenfor nævnte specifikke (dele af) leverancer. Øvrige vilkår
der fremgår af disse Betingelser fortsat skal være gældende:
9.2 Polyester, PolyMax, Black Wooden og MaxCoat belagte plader
1. sortering i Polyester: På Polyester belagte profilplader i 1. sortering ydes Areco Garanti op til 20 år.
1. sortering i PolyMax og Black Wooden: På PolyMax og Black Wooden belagte profilplader i 1. sortering ydes Areco Garanti op til 30 år.
1. sortering i MaxCoat: På MaxCoat belagte profilplader i 1. sortering ydes Areco Garanti op til 40 år.
9.3 Alu-zink plader
1. sortering: På profilplader i Alu-zink i 1. sortering ydes Areco Garanti op til 20 år.
2. sortering/Partivarer: 2. sortering og partivarer leveres som ikke certificeret materiale. Der ydes en 2-årig reklamationsperiode.
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9.3.1 Forhandler plader
Colorcoat HPS200 Ultra® : Der kan udstedes Confidex®-Garanti by Tata Steel.
Benyt link: https://www.tatasteelconstruction.com/da_DK/Produkter/confidex-garanti
Woodgrain EPG Colorcoat: Benyt link: http://www.arecoprofiles.dk/media/4566/garantibevis_easy-plank.pdf
9.4 Skruer
På skruer ydes Areco Garanti op til 10 år.

9.5 Areco Garanti angår alene gennemtæring, og er betinget af nedenstående forhold og de yderligere vilkår, forudsætninger og begrænsninger, der fremgår af det relevante Areco Kvalitet Garantivilkår. Såfremt de nævnte forhold ikke er iagttaget, bortfalder Areco Garanti.
9.5.1 Der må alene anvendes befæstigelsesmateriale godkendt af Areco. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DET FOREGÅENDE MEDFØRER
BORTFALD AF ETHVERT ANSVAR FOR ARECO, HERUNDER DEN SAMLEDE PRODUKTGARANTI.
9.5.2 For varer, der ikke er produceret af Areco, ydes ikke Areco Garanti. En i købsaftalen eller på anden måde tilsagt producentgaranti for
en sådan vare, er alene at betragte som en videregivelse af denne producentgaranti, således at der ikke overfor Areco kan rejses krav i
henhold til den pågældende garantierklæring.
9.5.3 Den forlængende reklamationsperiode finder ikke anvendelse på leverancer, (1) der er anvendt i byggerier nærmere end 1500m fra kystlinje, (2) der er anvendt i stærkt basiske eller syreholdige miljøer, (3) der ikke er monteret i henhold til brugs- og monteringsvejledning,
(4) hvor under-/overkonstruktion ikke er udført håndværksmæssig korrekt eller (5) der ikke siden levering fra Areco er vedligeholdt og
serviceret i overensstemmelse med Areco eller producentens vejledninger og almindelige principper for vedligeholdelse.
9.5.4 Det præciseres, at den forlængede reklamationsperiode ikke dækker farveægthed.
10. ANSVARSFRIHED OG -BEGRÆNSNING OG FORDELING AF RISIKO FOR SKADER FORVOLDT AF VARER
10.1 Force Majeure. Omstændigheder der forhindrer rettidig eller mangelfri levering, som indtræffer efter udfærdigelse af ordrebekræftelse, og
som ikke skyldes Areco forsømmelse eller undladelse, herunder tilfælde af force majeure, leverandørs, transportørs eller tredjemands svigt
og lignende, fritager Areco fra ansvar for kontraktens opfyldelse.
10.2 Fordeling af risiko for skader forvoldt af varer (produktansvar). Areco er ansvarlig for direkte tab forårsaget af produktansvar i de omfang,
ansvar opstår som følge af en konkret leverance og der dokumenteres et juridisk ansvar og i øvrigt med de begrænsninger, der følger af
disse Betingelser. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning, der kan være omfattet af dette punkt 10.2, skal
denne part straks underrette den anden herom.
10.2.1 Areco er ansvarlig for personskade og skader på forbrugerting forårsaget af varer i det omfang en sådan skade skyldes Areco uagtsomhed
eller en defekt ved den pågældende vare.
10.2.2 Areco er ansvarlig for skader på fast ejendom og erhvervsting i det omfang en sådan skade skyldes Areco uagtsomhed eller en defekt ved
den pågældende vare.
10.2.3 Areco er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, dagbøder eller andre økonomiske konsekvenstab. Areco ansvar for skader
på fast ejendom og erhvervsting er begrænset til DKK 250.000 pr. år og pr. skade.
10.2.4 Køber skal holde Areco skadesløs i den udstrækning, Areco pålægges ansvar overfor tredjemand for sådanne skader eller tab, som Areco
efter disse betingelser, herunder dette punkt 10.2, ikke er ansvarlig for.
10.3 Ansvarsbegrænsning. De i dette punkt 10.3 anførte ansvarsbegrænsninger skal gælde i videst mulige omfang, men skal dog ikke finde
anvendelse i tilfælde af (1) ansvar omfattet af punkt 10.2, hvor ansvaret, i det omfang ansvaret lader sig begrænse, er begrænset som
anført i pkt. 10.2.3 eller (2) Areco grove uagtsomhed eller forsætlige handlinger.
10.3.1 Uagtet hvad der ellers måtte være anført i disse Betingelser, skal Areco samlede ansvar under en ordre i intet tilfælde, herunder i tilfælde
af forsinkelse, mangler, krænkelser, kontraktbrud, tredjemandskrav eller uagtsomhed, overstige et beløb svarende til fakturaværdien med
tillæg af 10 %.
10.3.2 Uagtet hvad der ellers måtte være anført i disse Betingelser, skal Areco i intet tilfælde, herunder i de i punkt 10.3.1 anførte tilfælde, være
ansvarlig for tab af omsætning, tab af profit, tab af forretning, tab af goodwill eller for nogen form for indirekte tab eller følgetab, herunder
konventionalbodsbetalinger eller øvrige bodsbetingelser, som en kunde måtte blive pålagt.
11. TVISTER
11. Enhver tvist, der måtte opstå mellem Parterne, skal afgøres ved voldgift, medmindre Areco bestemmer, at tvisten skal afgøres ved de
ordinære domstole. Alle tvister afgøres i henhold til disse vilkår og i øvrigt efter dansk ret. Hvis en sag skal afgøres ved voldgift, skal voldgiftsretten etableres i henhold til reglerne herom i AB92. Tilsvarende skal syn- og skøn etableres efter reglerne i AB92, medmindre syn- og
skøn skal foretages som led i en retssag, der anlagt ved de almindelige domstole. Såfremt en sag skal afgøres ved domstolene, skal sagen
anlægges ved Arecos hjemting, uden hensyn til hvor køber bor eller opholder sig.
12. GYLDIGHED
12. Skulle dele af nærværende salgs- og leveringsbetingelser ændres ved ufravigelige lovbestemmelser herunder domstols afgørelser, forbliver
de øvrige punkter i salgs- og leveringsbetingelser heraf uberørt.
Der tages forbehold for trykfejl. Priserne er eksklusiv moms.
Areco Profiles A/S - Terndrup - Juni 2022

www.areco.dk

