ACO FUNKI A/S salgs- og leveringsbetingelser
Denne prisliste er gældende pr. 1.5.2022 og erstatter alle tidligere udsendte prislister. Alle priser er bruttopriser eksklusiv moms og i øvrigt iht. følgende generelle salgs- og leveringsbetingelser.
ACO FUNKI A/S tager forbehold for trykfejl samt produkt- og prisændringer.
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse såfremt der ikke foreligger skriftlig aftale mellem ACO
FUNKI A/S og køber om fravigelser.
Tegninger og produktinformationer
Tegninger, tilbudstekst, illustrationer samt tekniske specifikationer og andre produktinformationer mv. er vejledende
og uden forbindende. ACO FUNKI A/S kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl eller fejlfortolkninger, ej heller af
bekendtgørelser, love m.m.
Projektmateriale (tegninger, illustrationer, tilbud m.m.) er ACO FUNKI A/S’s ejendom, og må ikke overdrages til
andre uden skriftligt tilsagn. ACO FUNKI A/S forbeholder sig ret til, hvis dette ikke overholdes, at fremsende faktura for
interne omkostninger.
Tilbud
Tilbuddet er afgivet med forbehold for mellemsalg og gyldigheden er begrænset til det i tilbuddet anførte.
ACO FUNKI A/S forbeholder sig ret til at tilbagekalde et tilbud uden varsel.
Priser
Alle priser er eksklusiv moms og baseret på de på tidspunktet for tilbuddet kendte afgifter og materialepriser. Der tages
forbehold for evt. regulering af disse.
Betalingsbetingelser
8 dage netto. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, der ikke er skriftligt anerkendt af
ACO FUNKI A/S. Ved betaling efter forfald påregnes rente på 1,5% pr. påbegyndt måned. ACO FUNKI A/S forbeholder
sig ret til, på et hvert tidspunkt, at kræve garantistillelse for betaling.
Ekspeditionsgebyr
Ordrer modtaget under DKK 4.000 netto pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 200.
Leveringsbetingelser
EXW Herning iht. Incoterms 2020. (ACO FUNKI A/S har tegnet transportforsikring for alle leverancer uagtet leveringsklausul.)
Leveringstid
Iht. aftale mellem køber og ACO FUNKI A/S.
Emballage
Emballagepriserne tager forbehold for ændringer i dagsprisen, og kan dermed ændres uden varsel. Pt. faktureres paller
til DKK 175 pr. stk. Rammer faktureres til DKK 150 pr. stk. (Returnering er ikke mulig på grund af smitterisiko).
Returnering af varer
Returnerede varer modtages kun såfremt dette udtrykkeligt er aftalt og i så fald kun for varer ACO FUNKI A/S fremstiller som standardvarer der er returneret i original emballage og ikke har været monteret eller er blevet beskadiget på
nogen måde.
Kreditering vil ske til 80% af varens nettopris.
Såfremt ACO FUNKI A/S har projektansvar, er overskydende varer ACO FUNKI A/S’s ejendom.
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Øvrige betingelser
Montage
Montage er ikke inkluderet i ACO FUNKI A/S’s tilbud, med mindre dette udtrykkeligt er anført i ordrebekræftelsen. Det
samme gælder alt el- og bygningsarbejde samt fundering.
Montage udføres kun efter fast pris, såfremt montagestedet er tomt, ryddet op og i klargjort stand. Det er købers ansvar at materialerne er placeret tættest muligt på montagestedet, og adgangsforholdene er acceptable efter
montageafdelingens vurdering.
Ved sammenfaldende arbejde, som udføres af andre faggrupper, udføres montage efter timeløn.
ACO FUNKI A/S forbeholder sig ret til at ændre den aftalte pris for projekter med fast montagepris, såfremt montageafdelingen ikke finder montagestedet klargjort – herunder fakturering af forbrugt tid på forgæves kørsel, timeløn,
oprydning, flytning af varer o.a.
Selvbærende støbejern, betonspalter og polymerkrybber er aldrig inkluderet i montagepriser, undtaget hvis det fremgår
specifikt af ordrebekræftelsen.
Alle vandinstallationer slutter enten ved enden af rækken eller på indvendig side af sektionen, undtaget hvis det
fremgår specifikt af ordrebekræftelsen.
Ved selvmontage er al tilpasning af udstyr på eget ansvar (rør, planker m.m.) uanset tilkøb af supervision fra ACO FUNKI
A/S
Selvbærende støbejernsriste
Pga. produktionsmetoden kan der forekomme udsving i mål, og størrelse. Produktet kan derfor være uensartet.
Ingen af disse afvigelser har væsentlig betydning for produktets funktion. Støbejernsristene er kun beregnet til brug for
grise og må ikke belastes på anden måde.
Generelt
Der kan generelt fremkomme farveforskelle i produkterne, specielt i produkter fremstillet af div. plast- eller fibermaterialer.
Det er købers ansvar at opbevare varerne under tag således at varerne ikke bliver udsat for frost, vand og direkte sol.
Eventuelle skader som følge af forkert opbevaring samt skader under transport på leveringsstedet påhviler køber.
Alle typer vandventiler er designet til et arbejdstryk på 2,5-3,0 bar. Det er købers ansvar at måle og evt. regulere
vandtrykket. ACO FUNKI A/S påtager sig ikke reklamationer på vandventiler anvendt ved et arbejdstryk over 3 bar.
Ved efterforsendelse af varer/ydelser grundet påståede mangler, forbeholder ACO FUNKI A/S sig ret til fakturering af
varernes værdi samt øvrige omkostninger, såfremt der tidligere er sket levering, eller der ikke er grundlag for
påberåbelse af mangler.
ACO FUNKI A/S fraskriver sig reklamationsansvar såfremt der tilsættes syre i vand/foder uden forudgående accept. Det
samme gælder i de tilfælde hvor indeklimaet ikke opfylder normerne for godt indeklima.
Varebeskrivelsen skal kun betragtes som vejledende og kan være behæftet med fejl. Derfor er det komponentstyklisten der er gældende for tilbuddet. Hvis denne ikke er vedlagt tilbuddet, påhviler det køber at rekvirere denne.
For leverancer eksklusiv montage gælder at alle øvrige forhold reguleres iht. NL92. Dog er det aftalt at punkt 11, sidste
sætning samt punkt 13 og 14 ikke finder anvendelse.
For leverancer inklusiv montage gælder, at alle øvrige forhold reguleres iht. NLM94. Dog er det aftalt at punkt 45, sidste
sætning, samt punkt 47 og 48 ikke finder anvendelse.
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