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GENERELT 

Enhver ordre fra VARO er 

baseret på ordredagens priser 

og afgivet under forudsætning 
af, at ordrebekræftelse er 

fremsendt fra leverandøren 

senest 3 dage fra ordredato. 
Enhver ordre fra VARO er 

baseret på nærværende 

indkøbsbetingelser og de ved 
ordrens afgivelse gældende 

”INCOTERMS”. Ethvert 

vilkår fra leverandøren, der 
strider mod nærværende 

betingelser i forhold til 

VAROs ordre, er kun 
gældende, såfremt VARO 

skriftligt tiltræder dette.  

 

Leverandøren bekræfter ved 

sin underskrift af nærværende 

indkøbsbetingelser eller ved 
afgivelse af ordrebekræftelse, 

at nærværende indkøbs-

betingelser er gældende for 
samhandlen med VARO. 

 

Leverandørens eventuelle 
salgs- og leveringsbetingelser 

indgår kun i købsaftalen i det 
omfang, VARO har anført 

dette i indkøbsordren. 

 
Leverandørens afgivelse af 

tilbud sker uden udgift for 

VARO og afskærer ikke 
VARO for at indhente tilbud 

fra anden side eller i øvrigt at 

lave kontrakt til anden side. 

Ethvert tilbud fra leverandøren 

skal afgives i overensstem-

melse med nærværende 
indkøbsbetingelser. 

 

Leverandøren forpligter sig til 
at levere et produkt, der er i 

overensstemmelse med 

VAROs specifikationer, samt 
at levere i overensstemmelse 

med nærværende indkøbs-

betingelser. 
 

DOKUMENTATION, 

BRUGERVEJLEDNING 

Alle tegninger og andre 

tekniske dokumenter ved-

rørende leverancen eller 
fremstilling heraf, som før eller 

efter aftalens indgåelse 

overlades fra den ene part til 

den anden, tilhører den part, 

som har udleveret dem. 

Modtagne tegninger, andre 
tekniske dokumenter eller 

teknisk information kan ikke 

uden samtykke fra den anden 
part anvendes til andet end det, 

der var formålet med 

overladelsen. Uden samtykke 
fra den anden part må det 

nævnte materiale ikke 

kopieres, overgives eller på 
anden måde bringes til 

tredjemands kundskab. 

 

Leverandøren skal senest ved 
leveringen vederlagsfrit forsyne 

VARO med specificerede og 

foreskrevne, tekniske doku-
menter og certifikater, som er 

nødvendige for VAROs 

anvendelse og godkendelse af 
leverancen. 

 

Med enhver leverance skal følge 
nødvendige certifikater, doku-

mentationer, monterings-, 

betjenings-, sikkerheds- og 
vedligeholdelsesvejledninger og 

øvrige oplysninger, der tilsikrer, 

at VARO og/eller VAROs 
kunde er i stand til at anvende, 

opsætte samt reparere alle dele 

af leverancen. En sådan 

information skal foreligge såvel 

på leverandørens sprog som på 

engelsk og dansk. Betjenings-, 
sikkerheds- og vedligeholdelses-

vejledninger skal foreligge på 

dansk eller andet mellem 
parterne aftalt sprog. 

 

Alle tegninger og andre tekniske 
dokumenter samt knowhow, 

som er tilknyttet leverancen, er 
omfattet af bestemmelsen om 

erhvervshemmeligheder og tek-

niske tegninger i markeds-
føringslovens §10, og enhver 

overtrædelse under og indtil 3 år 

efter, at samarbejdet er ophørt, 
vil medføre retsforfølgning i 

form af forbud, erstatning og 

strafansvar efter markeds-

føringslovens bestemmelser. 

 

Specialværktøj og fixturer, der 
måtte være særligt fremstillet til 

brug for en leverance til VARO, 

og som helt eller delvist er betalt 
af VARO, må kun anvendes til 

opfyldelse af ordrer til VARO. 

 
Efter ophør af samarbejdet er 

leverandøren forpligtet til at 

tilbagelevere og hemmeligholde 
dokumenter, tegninger, bilag, 

knowhow, specialværktøj og 

fixturer. 
 

LEVERING, EMBALLAGE 

OG FORSENDELSE 

Leverandøren forestår embal-

lering af det indkøbte og er 

ansvarlig for, at en sådan 

emballering er tilstrækkelig og 

forsvarlig, således at materialet 

kan transporteres skadefrit til 
den i indkøbsordren angivne 

plads. 

 
Leverandøren forestår, med 

mindre andet er aftalt, 

transporten fra produktions-
stedet. Transporten skal omfatte 

nødvendig spedition, forsikring 

m.v. 
 

 

Leverancen ledsages af følge-
seddel med angivelse af VAROs  

ordrenummer samt beskrivelse af 

det leverede. Såfremt leveran-
døren konstaterer, at leverancen 

bliver eller kan blive forsinket, 

skal VARO straks informeres 
herom. Leverandøren er da pligtig 

til at dække ethvert tab og enhver 

omkostning, der måtte følge af 
forsinkelsen. 

 

Eventuel bod ved forsinkelse eller 
mangelfuld levering angives i 

indkøbsordre eller evt. i med-

sendte kontrakt for leverancen. 
 

INSPEKTION 

OG KVALITETSKRAV 

VARO har til enhver tid ret til at 

inspicere og/eller overvære 

fremstillingen af det indkøbte 
inden emballering uden derved at 

fraskrive sig senere indsigelses-

muligheder. VARO kan endvidere 
føre tilsyn med produktionen hos 

leverandøren eller eventuelle 

underleverandører. VARO er 
berettiget til at foretage 

undersøgelser for at tilsikre, at 
leverancen færdiggøres i rette tid 

og i kontraktmæssig stand. VARO 

er berettiget til at foretage 
ejendomsmærkning eller på anden 

vis træffe foranstaltninger med 

henblik på at sikre VAROs 
ejendomsret. 

 

Såfremt det i VAROs indkøbs-

ordre er angivet, at leveringsprøve 

eller test skal afholdes, skal denne 

udføres hos leverandøren. Prøven 
afholdes inden for normal 

arbejdstid under overværelse af 

repræsentanter fra VARO. 
Leverandøren skal give VARO 

varsel om leveringsprøve, således 

at VARO kan overvære denne. 
Enhver omkostning ved leverings-

prøve afholdes af leverandøren, 

bortset fra VAROs udgifter ved at 
lade sig repræsentere. 

 

Såfremt det ved leveringsprøven 
konstateres, at leverancen ikke er 

kontraktmæssig, skal leveran-

døren bringe forholdet i orden så 
betids, at kontraktmæssig levering 

vil ske til aftalt tid, og således at 

der, såfremt VARO anmoder 

derom, kan afholdes ny 

leveringsprøve. 

 

PRIS OG BETALING 

Prisen for leverancen inkl. 

transport og emballage er den på 
ordretidspunktet gældende i 

henhold til VAROs indkøbsordre. 

 
Betalingsbetingelser er, hvis ikke 

andet er aftalt,  løbende måned + 

30 dage. 
 

 

 

Sikkerhedsstillelse af leverandøren 
for opfyldelse af hans kontraktlige 

forpligtelser over for VARO angives 

på indkøbsordren. Leverandøren har 
aldrig krav på betaling, før han har 

opfyldt sine kontraktlige forpligtelser. 

 
Faktura til VARO skal angive 

VAROs indkøbsordrenummer og 

leverandørens CVR-nummer. Faktura 
skal indeholde de i indkøbsordren 

anførte betalingsvilkår. Enhver 

afvigelse i strid med indkøbsordren er 
ikke gældende for VARO. 

 

REKLAMATION/MANGLER 

Leverandøren garanterer, at 

leverancen er i overensstemmelse 

med specifikationer i aftalen. Såfremt 

dette ikke er tilfældet, skal 

leverandøren efter VAROs valg 

omgående erstatte leverancen med en 
ny eller afhjælpe manglerne uden 

nogen form for omkostninger for 

VARO. Afhjælpning kan kun finde 
sted, hvis det kan ske uden 

forsinkelse - ellers skal der ske om- 

levering.  
 

VARO kan rejse krav mod 
leverandøren i anledning af fejl og 

mangler i indtil 2 år fra det tidspunkt, 

hvor leverancen tages i brug af 
slutbruger. I tilfælde af fejl og 

mangler er leverandøren forpligtet til 

at afhjælpe disse for egen regning og 
på anfordring fra VARO.  

 

FORSIKRING/ 

PRODUKTANSVAR 

Leverandøren yder en tidsmæssig, 

ubegrænset garanti for, at det 
leverede ikke har nogen fejl, som kan 

forårsage produktansvarsskader. 

Leverandøren friholder VARO for 
produktansvar og tab, som helt eller 

delvist kan henføres til sådanne 

defekter. Leverandøren forpligter sig 
til at friholde VARO for ethvert 

erstatningskrav i anledning af 

produktansvar, og såfremt det 
leverede ikke måtte opfylde krav fra 

de offentlige myndigheder.  

 

LOVVALG OG TVISTER 

Nærværende indkøbsbetingelser er 

underkastet dansk ret. 
 

Enhver tvistlighed, som måtte opstå 

mellem leverandøren og VARO i 

anledning af aftalen og alt, som har 

sammenhæng hermed, kan ikke 

underkastes domstolenes prøvelse, 
men skal afgøres ved voldgift i 

overensstemmelse med de lovregler 

om voldgift, som gælder i Danmark. 
Voldgiftsrettens sæde skal være i 

Aarhus. 


