UMOWA SPRZEDAŻY
zawarta w dniu ............. w Warszawie pomiędzy:
Kredyt Lease S.A. z siedzibą w
przedsiębiorstw prowadzonego przez
Gospodarczy Krajowego Rejestru
zakładowym 27 501 000 opłaconym
reprezentowanym przez:

Warszawie przy ul. Kasprzaka 2/8, wpisaną do rejestru
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Sądowego, pod numerem KRS 0000072890, o kapitale
w całości, nr NIP: 5270204583, nr REGON: 011950842,

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 VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000331675

zwanym dalej Sprzedawcą,
a
……………………….
reprezentowanym przez:
……………………………
……………………………
zwanym dalej Kupującym;

§1
1. Sprzedawca sprzedaje Kupującemu, a Kupujący nabywa od Sprzedawcy następujący przedmiot,
zwany dalej przedmiotem sprzedaży:
a.
b.
c.
d.

nazwa, marka, typ, rodzaj: …………………………………………
numer rejestracyjny (jeśli dotyczy): …………………..
rok produkcji: …………………
numer fabryczny/VIN: ………………………..

2. Własność przedmiotu sprzedaży przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty Sprzedawcy ceny
sprzedaży.

§2
1. Strony ustalają następującą cenę sprzedaży za przedmiot sprzedaży:
………………. zł (słownie: ……………………………….), w tym –
………………… zł cena sprzedaży netto i
…………………. zł podatek VAT.
2. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty ceny sprzedaży w terminie do dnia ................. r., na
rachunek bankowy Sprzedawcy nr:
..................................................................................
3. Faktura VAT na sprzedaż przedmiotu sprzedaży zostanie wystawiona przez Sprzedawcę po
zapłacie ceny sprzedaży przez Kupującego i doręczona Kupującemu.
§3

1. Kupujący potwierdza, że został poinformowany o tym, iż 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. Strony
wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
sprzedaży.
§4
1. Przedmiot sprzedaży (jeżeli dotyczy – wraz z dokumentami i kluczykami) zostanie wydany
Kupującemu po zapłacie Sprzedawcy ceny sprzedaży.
2. Odbiór przedmiotu sprzedaży zostanie dokonany przez Kupującego, na koszt i ryzyko Kupującego,
z miejsca aktualnego przechowywania przedmiotu sprzedaży, tj. z ……………………………….
3. 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.
4. Wydanie przedmiotu sprzedaży (jeżeli dotyczy - wraz z dokumentami i kluczykami) zostanie
potwierdzone protokołem zdawczo-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.
§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.
3. W sprawach nie uregulowanych 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,
przy czym § 3 ust. 3 zdanie drugie i § 6 ust. 3 niniejszej umowy nie stosuje się.
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 oraz że przysługuje mu 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.
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