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1. Anvendelse
1.1  Disse leveringsbetingelser gælder for tilbud og leverancer fra Vibocold 

A/S (i det følgende benævnt Vibocold), medmindre andet er skriftligt 
aftalt. 

1.2  Købers eventuelle leveringsbetingelser er ikke gældende for Vibocold.

2. Tilbud, ordre og accept
2.1  Tilbud fra Vibocold er bindende i 30 dage fra tilbudsdato.
2.2  Ordrer er først bindende for Vibocold, når Vibocold ved ordrebekræf-

telse har accepteret ordren. 

3. Produktinformation
3.1  Alle tekniske specifikationer og illustrationer i kataloger m.v. er vej-

ledende, og Vibocold kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i 
dette materiale.

4. 4. Tekniske dokumenter og teknisk information
4.1  Alle udleverede tegninger og andre tekniske dokumenter tilhører  

Vibocold og kan ikke uden samtykke kopieres, reproduceres, overgi-
ves til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

5. Priser og betalingsbetingelser
5.1  Alle priser er ekskl. moms, fragt, afgifter og montering. Dog er priser 

på husholdningsprodukter inkl. HFC-afgift. 
5.2  Betaling skal ske netto 14 dage regnet fra faktureringsdagen.
5.3  Ved manglende rettidig betaling er Vibocold berettiget til fra for-

faldsdagen at beregne sig 2 % i rente pr. påbegyndt måned. Indbe-
talingerne dækker forlods tilskrevne renter.

5.4  Forbehold tages for eventuel regulering af de aftalte priser som følge 
af ændringer i valutakurser, materialepriser, produktionsomkostninger, 
toldsatser samt statsindgreb m.v.

5.5  Hvis køber ikke overholder de aftalte betalingsbetingelser ved én 
eller flere leveringer, er Vibocold berettiget til at stoppe fremtidige 
leveringer og kræve erstatning for det deraf opståede tab. Ved en 
sådan misligholdelse forfalder alle ubetalte beløb til omgående 
betaling, uanset de tidligere aftalte betalingsbetingelser.

5.6  Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af even-
tuelle modkrav, som Vibocold ikke skriftligt forud har anerkendt.

6. Ejendomsforbehold
6.1  Det leverede forbliver Vibocolds ejendom, indtil betaling er erlagt 

fuldt ud. 

7. Annullering
7.1  Annullering accepteres kun efter skriftlig aftale med Vibocold og 

mod betaling af påløbne omkostninger.

8. Levering
8.1  Vibocold leverer Ex Works (Ab Fabrik), Viborg (Incoterms 2010). Med 

mindre andet aftales, foretages fragt mod beregning, via en af 
Vibocold valgt transportform ved levering i Danmark ekskl. Færøerne 
og Grønland.

8.2  Levering er som standard defineret ’til fortovskant’. Andet kan aftales.
8.3  Ved levering udenfor Danmark leverer Vibocold produkterne FCA 

Viborg (jf. Incoterms 2010). I mangel af speciel instruktion vil produk- 
terne blive afsendt på en af Vibocold valgt transportform.

9. Leveringstid
9.1  I tilfælde hvor leveringstid er aftalt, er levering op til 1 uge før eller 

efter det aftalte leveringstidspunkt i enhver henseende at anse for 
rettidig levering.  

9.2  Vibocold kan kræve udskydelse af leveringstiden, hvis køber kræver 
ændringer i ordren, ved force majeure eller i tilfælde hvor arbej-
det med leverancen må standses eller bliver forsinket på grund af 
offentlige pålæg.

10. Returnering af varer
10.1  Varer kan kun returneres efter forudgående aftale med Vibocold. 

Returvarer skal være kurante og emballeret i originalemballage og 
være et produkt, som Vibocold normalt lagerfører. Der påregnes et 
returgebyr, der svarer til de omkostninger, der påføres Vibocold ved 
returneringen.

11. Produktansvar
11.1  Vibocold er ikke ansvarlig for personskade, medmindre det af køber 

dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af  
Vibocold. Vibocolds ansvar kan på intet tidspunkt overstige gælden-
de maksimumbeløb i den af Vibocold tegnede produktansvarsfor-
sikring.

11.2  Vibocold er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre. 
Vibocold er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er frem-
stillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår.

11.3  Vibocold er i enhver henseende ikke ansvarlig for indirekte skader og 
tab såsom driftstab, tidstab, tabt avance eller andre lignende tab.

11.4  I det omfang Vibocold måtte blive pålagt produktansvar overfor tred-
jemand, er køber forpligtet til at holde Vibocold skadesløs i samme 

omfang, som Vibocolds ansvar er begrænset efter nærværende 
leveringsbetingelser. Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af 
parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne 
part straks underrette den anden part herom. Vibocold og køber 
er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som 
behandler erstatningskrav, som er rejst mod en af dem på grundlag 
af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.

12. Mangler
12.1  Vibocold er forpligtet til at afhjælpe mangler, som skyldes fejl i 

konstruktion, materiale eller fremstilling, ved at foretage reparation 
eller om levering efter Vibocolds valg. Vibocolds ansvar omfatter ikke 
mangler forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af køberen, eller 
af konstruktioner der er foreskrevet eller specificeret af køberen.  
Vibocolds ansvar omfatter heller ikke mangler, der skyldes mangel-
fuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af køberen, ændrin-
ger foretaget uden Vibocolds skriftlige samtykke eller reparationer, 
som køberen har udført på fejlagtig måde. 

12.2  Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelser. 
12.3  Vibocolds forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at 

køber dokumenterer, at det leverede er mangelfuldt og herunder 
dokumenterer, at det leverede er opbevaret, installeret, anvendt 
og vedligeholdt i overensstemmelse med de af Vibocold angivne 
forskrifter.

12.4 Vibocolds forpligtelse omfatter alene arbejdsløn og materialer, der 
er direkte forbundet til afhjælpning af selve manglerne. Alle andre 
omkostninger er Vibocold uvedkommende, herunder f.eks. omkost-
ninger i forbindelse med konstatering af mangler, samt omkostnin-
ger til af– og genmontering af mangelfulde varer.

12.5 Vibocolds ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden 1 år fra 
fakturadato. Anvendes leverancen mere intensivt, end det er aftalt 
eller forudsat, forkortes denne periode forholdsmæssigt.

12.6 Med mindre andet er aftalt bortfalder de i pkt. 12.1 beskrevne forplig-
telser, ved levering uden for Danmark, eller hvis produktet føres, eller 
har været ført, ud af Danmark. Grønland og Færøerne betragtes i 
denne sammenhæng som værende uden for Danmark.

13. Reklamation
13.1  Køber skal straks efter modtagelsen gennemgå leverancen for at 

sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med det aftalte. 
Vibocold skal have eventuelle reklamationer i hænde senest 7 dage 
efter leverancens modtagelse. 

13.2  Køber er forpligtet til at dække Vibocolds omkostninger ved købers 
reklamation over mangler, såfremt reklamationen er ubegrundet, 
eller der i øvrigt er tale om mangler, som Vibocold ikke er ansvarlig 
for.

13.3  Reklamationer fritager ikke køber for at overholde betalingsforplig-
telserne.

14. Ansvarsfrihed 
14.1  Vibocolds ansvar for mangler eller forsinkelser kan ikke overstige de 

relevante dele af den samlede fakturapris ekskl. moms, som relaterer 
sig til de specifikke dele af den samlede leverance.

14.2 Køber friholder i enhver henseende Vibocold for krav fra tredje- 
mand, som køber efter disse leveringsbetingelser ikke ville kunne 
gøre gældende overfor Vibocold.

14.3 Vibocold er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af 
aftalen som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige urolig-
heder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, 
ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglen-
de eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på 
arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger 
udenfor Vibocolds kontrol. 

14.4 Vibocold er i enhver henseende ikke ansvarlig for indirekte skader og 
tab, såsom driftstab, tidstab, tabt avance eller lignende tab.

15. Tvister og Lovvalg
15.1  Enhver tvistighed mellem parterne skal afgøres efter dansk rets 

almindelige regler ved retten i Viborg. CISG (Convention on contracts 
for the International Sale of Goods) finder ikke anvendelse.

15.2 Alternativt kan Vibocold vælge at tvistigheden skal løses ved vold-
gift i Viborg i overensstemmelse med den til enhver tid gældende 
danske voldgiftslov. Voldgiftsretten nedsættes med 3 medlemmer, 
der alle udpeges af Præsidenten for Vestre Landsret. Et af disse 
medlemmer skal opfylde betingelserne for at være dommer, hvor-
imod de øvrige dommere skal være fagligt kvalificerede vedrørende 
tvistens genstand.

16. Forbehold
16.1  Vibocold tager forbehold for trykfejl, prisfejl, farveafvigelser på 

billeder m.v. Der tages ligeledes forbehold for moms- og afgifts- 
ændringer, prisændringer samt udsolgte produkter. Eventuelle tilbud 
gælder så længe lager haves.


