UMOWA SPRZEDAŻY
zawarta dnia
pomiędzy:
KUPUJĄCYM:

SPRZEDAWCĄ:
PKO Leasing Finanse Sp. z o. o.
ul. Chłodna 52
00-872 Warszawa
KRS: 0000337054
NIP: 758-23-03-072
Kapitał zakładowy: 200.000,- złotych
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PRZEDMIOT ZAKUPU:
Nazwa:
Opis:
CENA SPRZEDAŻY NETTO:
CENA SPRZEDAŻY BRUTTO:
Słownie:
Słownie:
WARUNKI PŁATNOŚCI:
1.
Płatność ceny sprzedaży nastąpi w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia jej podpisania.
2.
Płatności realizowane zostaną w formie przelewu bankowego.
3.
Kwoty należne Sprzedawcy płatne będą na jego rachunek bankowy prowadzony przez PKO Bank Polski S.A, nr: 69 1020 1026 0000 1702 0285 7548
4.
Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania pełnej ceny sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Kupującego
ODBIERAJĄCY: Kupujący upoważnia do odbioru Przedmiotu Zakupu od Sprzedawcy:
, nr dowodu osobistego
, PESEL
, zamieszkały
TERMIN ODBIORU: w okresie 14 dni od daty potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania ceny sprzedaży, w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony.
MIEJSCE ODBIORU:
. Odbiór zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru. Z chwilą podpisania przez Kupującego protokołu odbioru,
przechodzą na niego korzyści i ciężary związane z Przedmiotem Zakupu oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
OŚWIADCZENIA SPRZEDAWCY:
Sprzedawca oświadcza, że:

Przedmiot Zakupu opisany w niniejszym zamówieniu jest jego własnością, jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych oraz nie jest obciążony
jakimikolwiek prawami osób trzecich, jego prawo do rozporządzenia Przedmiotem Zakupu nie jest w żaden sposób ograniczone,

Przedmiot Zakupu jest przedmiotem używanym, który uprzednio stanowił przedmiot leasingu w zawartej przez Sprzedawcę umowie leasingu, w której
leasingobiorca zobowiązany został do używania tego przedmiotu zgodnie z prawem i właściwościami oraz przeznaczeniem; w związku z powyższym
Sprzedawca nie składa żadnych zapewnień co do faktycznego stanu fizycznego Przedmiotu Zakupu, umożliwiając jednak Kupującemu wszelką jego
weryfikację.
OŚWIADCZENIA KUPUJĄCEGO:
Kupujący oświadcza, że:

że znany jest mu stan techniczny Przedmiotu Zakupu, który zweryfikował w sposób dla niego w pełni satysfakcjonujący i nabywa go nie zgłaszając
żadnych zastrzeżeń,

środki finansowe przeznaczone na zakup Przedmiotu Zakupu pochodzą z legalnych źródeł, uzyskanych w szczególności z własnej działalności
zarobkowej.
POSTANOWIENIA DODATKOWE:

niniejsza Umowa zawierana jest pod warunkiem zawieszającym – polegającym na wpłacie na rzecz Sprzedawcy pełnej ceny wskazanej w niniejszej
Umowie w terminie 7 dni od dnia jej podpisania.

własność Przedmiotu Zakupu przechodzi na Kupującego po zapłaceniu pełnej ceny zakupu i odbiorze Przedmiotu Zakupu,

prawem stosowanym do niniejszej Umowy jest prawo polskie,

niniejsza umowa została podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
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data, czytelny podpis

Sprzedawca
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