UMOWA SPRZEDAŻY
zawarta w dniu ..................... w …….…………… pomiędzy:
Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844
Warszawa wpisaną przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy do
rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, o kapitale zakładowym w wysokości
417 246 732,00 zł, który został w całości wpłacony, nr NIP: 8960001959, Regon: 930603359.

w imieniu którego występuje:

Europejskie Centrum Remarketingu Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach ul. Lipowa 2 55-300 Środa
Śląska wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000331675, NIP 8942976550, Regon 021014968, o kapitale zakładowym 50.000 zł, w całości
wpłaconym,
reprezentowana przez:
……………………………………
………………………………………..
zwana dalej Sprzedawcą,

a

………..……………… z siedzibą w ……………………, ul. …………………….,
………………………….., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………………., ……..
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
……………………….

NIP

……………………,

reprezentowana

KRS
przez

__________________ oraz _________________,*:
……………………………………………… zam. …………………………………………..,
prowadzący/a

działalność

……………………………………….,
PESEL …………………………………. *:
Zwanym/ą dalej Kupującym;

gospodarczą

pod

nazwą

NIP………………………….………

§1
1. Sprzedawca sprzedaje Kupującemu, a Kupujący nabywa od Sprzedawcy następujący przedmiot,
zwany dalej Przedmiotem sprzedaży:
a.

nazwa, marka, typ, rodzaj: ………………………………….……………………..……

b.

numer rejestracyjny (jeśli dotyczy): ………………………………………..…………..

c.

rok produkcji: …………………………………………………………………………….

d. numer fabryczny/VIN: …………………………………………………………………..
e.

inne oznaczenia …………………………………………………………….…………….

2. Własność przedmiotu sprzedaży przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty Prowizji na rzecz
Europejskiego Centrum Remarketingu Sp. z o.o. oraz ceny sprzedaży brutto na rzecz Sprzedawcy.

§2
1. Strony ustalają następującą cenę sprzedaży za przedmiot sprzedaży:
………………. zł (słownie: ……………………………….), w tym –
………………… zł cena sprzedaży netto i
…………………. zł podatek VAT.
2. Faktura VAT na sprzedaż przedmiotu sprzedaży zostanie wystawiona przez Sprzedawcę
i doręczona Kupującemu, o ile Sprzedawca jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

§3
1.

Kupujący potwierdza, że został poinformowany o tym, że przedmiot sprzedaży nie jest fabrycznie
nowy i był wcześniej używany.

2.

Kupujący oświadcza, że dokonał sprawdzenia przedmiotu sprzedaży, zna i akceptuje jego stan
techniczny, jakość i kompletność (w tym m.in. wyposażenia, akcesoriów, dokumentów,
kompletów kluczyków, itd.), jak również zna i akceptuje stan prawny przedmiotu sprzedaży.

3.

Sprzedawca nie udziela Kupującemu jakiejkolwiek gwarancji na przedmiot sprzedaży.

4.

Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu
rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona.

5.

Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Kupującego będącego konsumentem z tytułu rękojmi
za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje ograniczona do jednego roku od dnia wydania
Przedmiotu umowy Kupującemu.

6.

Postanowienia niniejszej umowy nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień Kupującego
będącego konsumentem w zakresie rękojmi, a wynikających z przepisów prawa, w tym w

szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem ust. 5
powyżej.

§4
1.

Przedmiot sprzedaży (jeżeli dotyczy – wraz z dokumentami i kluczykami) zostanie wydany
Kupującemu po zapłacie Prowizji na rzecz Europejskiego Centrum Remarketingu Sp. z o.o. oraz
ceny sprzedaży brutto na rzecz Sprzedawcy.

2.

Odbiór przedmiotu sprzedaży zostanie dokonany przez Kupującego, na koszt i ryzyko
Kupującego, z miejsca aktualnego przechowywania przedmiotu sprzedaży, po uprzednim
powiadomieniu go drogą mailową, w terminie 7 dni od dnia przesłania wiadomości e-mail pod
rygorem naliczenia opłaty z tytułu przechowania przedmiotu umowy.

3.

W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze Przedmiotu umowy, wydanie przedmiotu
umowy będzie uwarunkowane dodatkowo zapłatą przez Kupującego opłaty z tytułu
przechowania pojazdu w następującej wysokości:
a.

50zł brutto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze w przypadku pojazdów
ciężarowych i ciągników siodłowych przyczep i naczep,

b.

30zł brutto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze w przypadku samochodów
osobowych i motocykli,

c.

50zł brutto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze w przypadku koparek, ciągników i
maszyn budowlanych,

d. 50zł brutto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze w przypadku urządzeń i
Przedmiotów Aukcji innego rodzaju.
4.

W przypadku wcześniejszego wydania Kupującemu dokumentów dotyczących przedmiotu
sprzedaży moment przejścia własności przedmiotu sprzedaży nie ulega zmianie, tj. własność
przedmiotu sprzedaży przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty ceny sprzedaży Sprzedawcy
oraz prowizji na rzecz Europejskiego Centrum Remarketingu Sp. z o.o.

5.

Wydanie przedmiotu sprzedaży (jeżeli dotyczy - wraz z dokumentami i kluczykami) zostanie
potwierdzone protokołem odbiorczym podpisanym przez Strony.

§5
W przypadku braku zapłaty ceny sprzedaży lub opóźnienia w jej zapłacie przez Kupującego,
Sprzedawca może według swojego wyboru od umowy odstąpić albo dochodzić zapłaty ceny
sprzedaży, a dalej – w każdym przypadku - wszelkich roszczeń przysługujących Sprzedawcy wobec
Kupującego, w tym roszczenia o naprawienie szkody poniesionej przez Sprzedawcę z powodu

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży przez Kupującego oraz opłaty z tytułu
przechowania Przedmiotu umowy i kosztów zorganizowania ponownej aukcji Przedmiotu umowy.

§6
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie ewentualne spory z tytułu niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciom sądu
powszechnego właściwego według siedziby Sprzedawcy. W przypadku Kupującego będącego
konsumentem w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego, właściwym dla rozwiązania sporów z tytułu
niniejszej umowy jest sąd ustalony na podstawie odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania
cywilnego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego,
a w przypadku gdy Kupujący nie jest przedsiębiorcą i nie zawiera niniejszej umowy bezpośrednio
w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą w takim celu nabywając przedmiot
sprzedaży zastosowanie znajdują dodatkowo przepisy prawa dotyczące sprzedaży konsumenckiej.
4. Kupujący oświadcza, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych został poinformowany, że administratorem jego danych osobowych jest Sprzedawca,
który powierzył przetwarzanie w/w danych Europejskiemu Centrum Remarketingu Sp. z o.o. z/s we
Wrocławiu w celu zawarcia niniejszej umowy. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści tych
danych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji
niniejszej umowy oraz w celu realizacji obowiązków Sprzedawcy określonych w przepisach prawa.
Podanie danych jest dobrowolne.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedawca

* niepotrzebne skreślić

Kupujący

