Salgs- og leveringsbetingelser
Classic Race Aarhus
17. – 19. september 2021
Classic Race Aarhus er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed på
baggrund af indtægter genereret ved afholdelse af Classic Race Aarhus.
Nærværende ”Salgs- og leveringsbetingelser” er gældende for alle aftaler mellem Classic Race Aahus
(Classic Race Aarhus Fond, CVR-nr. 3226 8331) og kunden/samarbejdspartneren (herefter kaldet
Samarbejdspartner).
Enhver aftale/ordrebekræftelse har alene gyldighed, når aftalen er udarbejdet på skriftligt grundlag.
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Generelt for aftalen
Betalingsbetingelser
50% af ordresummen (rate 1) har forfald ”netto kontant 8 dage” efter accept af ordrebekræftelse.
Rate 2 (50 %) har forfald 1. juni 2021.
Såfremt rate 2 ikke betales, er Classic Race Aarhus ikke forpligtet til at gennemføre ordren. I givet
fald giver Classic Race Aarhus meddelelse herom til Samarbejdspartneren, og Samarbejdspartneren
har i det tilfælde ikke krav på tilbagebetaling af rate 1.
Hvis aftalen er indgået senere end 1. juni 2021, har den samlede ordresum forfald ”netto kontant 8
dage” efter accept af ordrebekræftelsen.
Alle beløb opgøres i danske kr. ekskl. moms. Ved for sen betaling er Classic Race Aarhus berettiget til
renter og gebyrer i henhold til rentelovens bestemmelser.
Aflysning og udskydelse
Classic Race Aarhus er fuldt ud berettiget til at aflyse eller udskyde arrangementer som følge - eller
nødvendiggjort - af bl.a. kommunale bestemmelser, myndighedspåbud i øvrigt, usædvanlige vejrlig,
force majeure-lignende tilfælde, jf. nedenfor, eller tilfælde, hvor afholdelse af arrangementet vil
Classic Race Aarhus | Rudolfgårdsvej 1A | 8260 Viby J | info@craa.dk | www.craa.dk

være helt eller delvist umuliggjort, eller vil være ekstraordinært byrdefuldt for Classic Race Aarhus
som følge af de opståede omstændigheder.
Classic Race Aarhus skal give Samarbejdspartneren meddelelse om aflysning eller udskydelse senest
3 måneder før arrangementets afholdelse.
Hvis arrangementet blot udskydes til et senere tidspunkt, er Samarbejdspartneren ikke berettiget til
tilbagebetaling af den erlagte ordresum, men skal derimod betale i overensstemmelse med
betalingsbetingelserne, jf. ovenfor.
Samarbejdspartneren er berettiget til tilbagebetaling af den erlagte ordresum, hvis Classic Race
Aarhus gør brug af sin aflysningsret.
Force majeure
Såfremt Classic Race Aarhus’ arrangement viser sig ikke at kunne blive afholdt som følge af
begivenheder, der er uden for Classic Race Aarhus’ kontrol (force majeure), herunder bl.a. brand,
krig, storm, naturkatastrofer, epidemi og alvorlig sygdom (eksempelvis covid-19-situationer),
regeringsindgreb og eller myndighedspåbud som eksempelvis forsamlingsforbud eller andre særlige
omstændigheder, kan sådan en aflysning ikke medføre, at Classic Race Aarhus er erstatningspligtig.
Foto
Classic Race Aarhus forbeholder sig ret til at anvende fotos som er taget under eventet, i
markedsføringsmæssig relation. Dette gælder stemningsbilleder, udsmykning, logo mv.
Forsikring
Classic Race Aarhus yder ingen forsikringsdækning udover lovpligtig ansvarsforsikring.
Tvister
Eventuelle tvister afgøres i overensstemmelse med dansk ret. Værneting er Aarhus.
Forbehold
Classic Race Aarhus Fond tager forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt.
Spørgsmål
Spørgsmål til disse salgs- op leveringsbetingelser kan stilles til Sekretariatschef Jette Brøchner på
Jette.Broechner@craa.dk
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Generelt i forhold til eventen
Adgang til arrangementet
Udstillere, stadeholdere og firmaer med arrangement får forud for eventen tilsendt ”kunde/udstiller
bevis”, som dokumentation for at have adgang til eventområdet i opstillingsfasen fra onsdag d. 15.
september kl. 8.00.
Fredag, lørdag og søndag skal Samarbejdspartnerens medarbejdere og gæster bære armbånd for at
få adgang til eventområdet.
Leverancer
Leverancer til samarbejdspartnerens stand/telt er muligt i følgende periode:
Onsdag og torsdag kl. 8.00-20.00, fredag, lørdag og søndag kl. 6.00 – 7.45 samt ca.18.30 – 20.00
(søndag dog til endt oprydning)
Ved indkørsel i området skal udstiller- eller leverandørbevis forevises og indkørsel er kun tilladt for
af- og pålæsning.
Parkering i eventområdet er IKKE tilladt uden særlig tilladelse.
Leverancer indenfor eventområdet udenfor ovennævnte tidspunkt er ikke muligt. Det betyder at
leverance alene kan ske uden for eventområdet, og Samarbejdspartneren må selv sørge for videre
transport f.eks. ved benyttelse af trækvogn eller lign.
Det er ikke muligt at passere banen med evt. leverancer til stand/telt i tidsrummet 08.00 - ca. 18.00.
Renholdelse
For Classic Race Aarhus er renholdelse et væsentligt succeskriterie for arrangementet. Classic Race
Aarhus har derfor et større korps af frivillige hjælpere på dette område. Det påhviler dog
samarbejdspartneren til stadighed at holde det lejede areal rent og pænt samt at opsamle eget
affald i poser. Poser leveres af Classic Race Aarhus.
Teltet og pladsen skal afleveres opryddet, og poser med affald skal ved dagens afslutning placeres
ved nærmeste affaldscontainer, hvor de vil blive afhentet af Classic Race Aarhus.
Kørsel
Al kørsel i området og på banen i perioden fra torsdag den 16. september kl. 18.00 til søndag den 19.
september kl. 19.00 er kun tilladt med en særlig skriftlig køretilladelse fra Classic Race Aarhus.
Tilladelsen skal placeres synligt på køretøjet.
Det er kun tilladt at køre på afmærkede køreveje. Der må under ingen omstændigheder køres på
græsset uden forudgående skriftlig tilladelse fra Classic Race Aarhus. Overtrædelse heraf vil medføre
erstatningsansvar overfor Aarhus Kommune og/eller Classic Race Aarhus. Vi gør opmærksom på, at
beskadigelse af skilte, materiel, træer, såvel stammer som kroner, ligeledes vil medføre
erstatningsansvar.
Et eventuelt erstatningsansvar i anledning heraf skal afholdes fuldt ud af føreren af
køretøjet/skadevolder.
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Enhver anvisning fra Classic Race Aarhus’ officials skal efterkommes.
Informationsmøde
Der afholdes informationsmøde for Samarbejdspartnere tirsdag den 14. september 2021. Invitation
følger.
Her vil der være praktisk information om opstilling, nedtagning, ind- og udkørsel, armbånd/billetter,
drikkevarer etc. Classic Race Aarhus opfordrer Samarbejdspartnere til at deltage i dette møde.
Arrangement i eget telt
Telt og tilhørende udstyr kan benyttes den pågældende dag (lørdag/søndag) i perioden kl. 07.00 –
18.30.
Teltet skal indrettes således, at der til enhver tid er fri afgang til brand- og flugtveje.
Samarbejdspartneren har ansvar for at leve op til driftsjournal for teltet.
Af hensyn til brandsikkerheden er følgende antal gæster inkl. personale, i telt med balkon, tilladt:
6x6m
36 personer + 12 personer på balkon
6x9m
54 personer + 18 personer på balkon
6 x 12 m
72 personer + 24 personer på balkon
6 x 15 m
90 personer + 30 personer på balkon
Udsmykning af teltet
Samarbejdspartneren sørger selv for evt. udsmykning af teltet. Dette kan ske fra fredag kl. 08.00,
såfremt teltet er booket lørdag eller lørdag/søndag. Er teltet booket alene til søndag, kan evt.
udsmykning først ske søndag fra kl. 07.00. Udsmykning skal til enhver tid ske under hensyntagen til
den godkendte indretningsplan og sikkerhedsmæssige betingelser.
Forplejning og servicering
Har Samarbejdspartneren valgt bespisning til sine gæster via Classic Race Aarhus’
cateringleverandør, vil samarbejdspartneren blive kontaktet umiddelbart efter aftalens indgåelse.
Cateringleverandøren har produktionskøkken i eventområdet og har således logistikfordele frem for
valg af egen leverandør.
Samarbejdspartneren står selv for servicering af gæsterne, herunder betjening af bar, samt holde
orden i teltet. Ønsker Samarbejdspartneren at tilkøbe tjenere til teltet, kan dette bestilles via
cateringleverandøren.
Såfremt Samarbejdspartneren selv ønsker at stå for madleverance, er det Samarbejdspartnerens
eget ansvar at få leverancen frem til teltet.
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Vigtigt at bemærke: Det er ikke muligt at køre med nogen form for køretøj til og fra teltet.
Leverancen kan alene ske ved egen kraft, dvs. det skal bæres ind. Ansvaret herfor påhviler ikke
Classic Race Aarhus.
Vær opmærksom på at duge skal bestilles særskilt hos cateringleverandør eller selv medbringes.
Øl, vin og vand skal købes gennem Classic Race Aarhus eller anvist cateringleverandør. Gældende
prisliste fremsendes særskilt.
Der vil være en servicemedarbejder til rådighed for levering og genbestilling af drikkevarer.
Servicemedarbejderen vil desuden være jeres kontaktperson i forhold til praktisk med udstyr, strøm,
renholdelse etc. Servicemedarbejderen er ikke til disposition for servicering af gæster i teltet.
Elektricitet
Standard i telt leveres 230V/10A samt 1 stk. 3-stiks dåse.
Hvis der er behov for kraftigere strømforsyning, skal dette tilkøbes og bestilles forud for
arrangementet – Senest 1. juni 2021. Specifikation af strømforbrugende materiel fremsendes til
Thomas Schytte Laursen på thomas.schytte@craa.dk.
Hvis der ikke på forhånd er bestilt kraftigere strømforsyning, kan dette ikke leveres til eventet.
Classic Business Lounge
Classic Business Lounge er telte som er placeret på Strandvejen (vandsiden), på strækningen syd for
Carl Nielsens Vej, hvor der i hvert telt er 15 borde med plads til 10 personer ved hvert bord.
Samarbejdspartnere som har booket bord i Classic Business Lounge, har således plads til sine
inviterede gæster ved det antal borde som er booket. Firmanavn vil fremgå af bordene.
Teltet er udsmykket af Classic Race Aarhus. Samarbejdspartneren har mulighed for at pynte sit/sine
borde med egen merchandise. Det tillades ikke at sætte reklamer op i teltet.
Teltet har åben fra kl. 9.00 – 17.30. Ved indgangen til teltet, skal gæster forevise særlig
adgangsbillet/armbånd for at få adgang.
Inkluderer
• Morgenbuffet med kaffe og juice
• Frokostbuffet fra Restaurant Carlton
• Eftermiddagskage og kaffe
• Indgangsbillet til dagen
• Bar i teltet hvor drikkevarer kan købes
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Billetter og adgang
Billetter som giver adgang til Classic Race Aarhus, bliver fremsendt elektronisk til virksomhedens
kontaktperson. Billetterne er virksomheden selv ansvarlig for at distribuere til gæsterne. Vær
opmærksom på at hver billet har en unik stregkode som bliver scannet ved indgangen.
Billetterne kan scannes ved hvilken som helst af de 4 indgange til Classic Race Aarhus. Ved
indgangen får gæsten et adgangsarmbånd som skal bæres om håndleddet. Dette armbånd giver
alene adgang til eventområdet.
På billetten står anført hvilken Classic Business Lounge der er reserveret til.
Når gæsterne henvender sig i det nævnte Business Lounge telt, vil vært/værtinde for Classic Race
Aarhus tage imod og udlevere armbånd som giver adgang til teltet samt evt. værdikort som forinden
er bestilt til virksomhedens gæster.
Alternativt kan Samarbejdspartneren selv stå for udlevering af armbånd mm. ved indgangen til
Classic Business Lounge.
Mad og drikke
Der er i dagens løb buffet med morgenmad, frokost og eftermiddagskage/kaffe, alt sammen fra
Restaurant Carlton.
Drikkevarer: vin, drinks, øl og vand kan købes i Classic Business Lounge baren, her kan betales med
visa/dankort og andre korttyper, MEN der kan også betales med ”Classic Race værdikort”
Classic Race værdikort
Samarbejdspartneren kan sikre at sine gæster kan købe drikkevarer på samarbejdspartnerens
regning ved at bestille et værdikort til gæsterne.
Værdikort kan benyttes til køb af drikkevarer i Classic Business Lounge, men kan også benyttes til
køb af drikkevarer ved andre barer i eventområdet.
Værdikort kan bestilles hos Classic Race Aarhus forud for eventet, og vil blive udleveret sammen
med armbånd som giver adgang til Classic Business Lounge teltet.
Værdikort vil blive faktureret på pålydende værdi og evt. restbeløb på værdikortet vil efter eventets
afslutning, vil blive krediteret.
Praktisk fungerer det på den måde, at hvert værdikort har en unik ID-kode som Classic Race Aarhus
har registreret, og dermed er i stand til at krediterer et evt. restbeløb på det enkelte kort.
Udstilling/salgsbod og andet arrangement
Opstilling af udstilling og salgsbod i Mindeparken, Tangkrogen og på Strandvejen, kan påbegyndes
onsdag den 15. september kl. 08.00, eller efter nærmere aftale, og skal være afsluttet senest torsdag
den 16. september kl. 20.00. Nedtagning kan tidligst påbegyndes søndag den 19. september kl.
18.30 eller 30 minutter efter sidste løbs afslutning og skal være afsluttet senest mandag den 20.
september kl. 15.00.
Anvisninger på ind- og udkørsler, tilladelser mv. skal følges af hensyn til sikkerhed og trafik.
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Salg af mad og drikke
Samarbejdspartneren må ikke servere eller sælges mad og drikkevarer, medmindre det er aftalt i
ordrebekræftelsen.
Elektricitet
Classic Race Aarhus foranlediger, at der er tilgang til 220V inden for en radius af 50 meter.
Det påhviler hver enkelt samarbejdspartner selv at medbringe forlængerledninger, stikdåser mv. i
nødvendigt omfang til brug i Samarbejdspartnerens stand/telt. Såfremt der er behov for kraftigere
strøm, skal dette tilkøbes og bestilles forud for eventen. Bestilling af ekstra el, med specifikation af
strømforbrugende materiel, fremsendes til Thomas Schytte Laursen på thomas.schytte@craa.dk
senest den 1. april.
Vand
Der er ikke adgang til rindende vand, med mindre, det fremgår særskilt af ordrebekræftelsen.

Eksponering
Bannerreklame
Bannere til opsætning skal leveres til Classic Race Aarhus senest tirsdag den 31. august kl. 12.00.
Bannere skal være afhentet igen senest fredag den 24. september kl. 15.00.
Forudgående aftale om levering og afhentning ved kontakt til thomas.schytte@craa.dk
Classic Race Aarhus påtager sig ikke ansvar for bannerne.
Spot på storskærm
Reklamespot á 10-40 sek. varighed vises på storskærm uden lyd.
Video format. XDcam HD 1080 50i 50 Mbit mpeg 1920X1080 eller H264 HD 1080 50i min. 10 Mbit
1920X108
Det færdigproducerede spot skal fremsende til Classic Race Aarhus senest tirsdag den 31. august kl.
15.00 til tommy.arvidsen@craa.dk

Armbånd og Billetter
Bestilte billetter til Samarbejdspartnerens gæster (jf. ordrebekræftelsen) vil blive udsendt
elektronisk til Samarbejdspartnerens kontaktperson i perioden 1. til 31. august eller straks efter, at
kontraktforholdet er opfyldt.
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Personalearmbånd (jfr. ordrebekræftelse) vil blive udleveret på informationsmøde, omtalt under
pkt. 2.
Classic Race Aarhus refunderer ikke købte billetter.
Øvrig information om billetter findes på www.craa.dk
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