
 

 

 
 

Salgs- og leveringsbetingelser 
 
 
 

Gyldighed: 
Salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer, med mindre andet 
skriftligt er aftalt. 
 
Tilbud: 
Indtil ordrebekræftelse foreligger er tilbud uden forbindende. 
 
Ordrebekræftelse: 
Enhver ordre, herunder ordre baseret på tilbud afgivet af DiMa, skal være skriftligt bekræftet 
af DiMa, for at bindende aftale om leverance er indgået. 
 
Priser: 
Alle priser er eksklusiv emballage, eksklusiv MOMS og til dagspriser i angivet valuta. DiMa 
er berettiget til at foretage ændringer af priser, hvis der indtræffer ændringer 
i materialetilførsler, råvarepriser, lønninger, valutakurser eller andre forhold uden for DiMas 
kontrol, herunder told, fragt og forsik-ringstakster m.v. 
 
Betaling: 
Betalingsbetingelser er netto kontant, eller efter aftale. 
Betaling skal ske direkte til DiMa. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund 
af eventuelle modkrav. Ved betaling efter forfaldsdag, påløber morarente på den til enhver 
tid gældende officielle polske diskonto + 7%, gældende fra forfaldsdag og indtil betaling sker. 
 
Ejendomsforbehold: 
Enhver leverance forbliver DiMas ejendom, indtil den fulde købesum er  betalt. Herunder 
CE-Mærkning/dokumentation, bliver udleveret når fuld og endelig beløb er betalt. 
 
Annullering: 
Annullering af ordre kan kun ske efter skriftlig aftale med DiMa og mod betaling af DiMas 
påløbne omkostninger. 
 
Levering: 
For leverancer til Polen og Danmark sker levering efter regler for DiMa´s fragt tillæg, og efter 
Incoterms 2010 CPT (hvor levering og risikoovergang sker til køber, når godset er overgivet 
til den første transportør). For levering til øvrige lande sker levering efter individuel skriftlig 
aftale. 
 
Reklamation: 
Køber skal, så snart det er muligt, foretage rimelig kontrol af det leverede og senest 14 dage 
efter modtagelse, og ved konstateret fejl fremsende skriftlig reklamation til DiMa. DiMa afgør 
sammen med køber, om det leverede mod betaling skal repareres af køber, retur for reparation 
hos DiMa eller der skal ske ny levering. 
Køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, som kunne være opdaget ved ovenstående 
kontrol inden for 14 dage fra modtagelse. 
 
Emballage: 
Emballage tages ikke retur, således heller ikke EUR-paller og rammer. 
 
 



 

 

Garanti: 
DiMa forpligter sig til at afhjælpe mangler ved det leverede, der forud skriftligt er reklameret 
og som påviseligt skyldes fremstilling eller fejl i eller ved materialet, i det omfang manglen viser 
sig inden for 12 måneder fra DiMas fakture-ringsdato. DiMa og køber afgør i fællesskab 
om udbedring skal ske ved returnering af dele til DiMa eller ved køber eller dennes kunde. 
DiMas forpligtigelser ved udbedring er dog begrænset til samlede omkostninger (udbedring/nyt 
emne, fragt, transport m.v.) svarende til 1.5 x DiMas salgspris på den mangelfulde del. 
 
Produktansvar: 
DiMa kan kun gøres ansvarlig, såfremt køber pådrager sig ansvar på sit færdige produkt, hvor 
DiMas leverede del indgår, og kun ved beviselig fejl her på. 
 
Driftstab og lignende: 
DiMa pådrager sig i relation til mangler ved leverede, forsinkelse samt i andre tilfælde intet 
ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, følgeskader eller indirekte tab i øvrigt. 
 
Tvistigheder: 
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved polsk domstol efter polsk ret. 
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