UMOWA /ZAMÓWIENIE
Zawarta w dniu ……………..… w Warszawie pomiędzy:

Firmą: APP Sp. z o.o.
Adres: ul. NA Skraju 73; 05-090 Raszyn
NIP: 522-24-72-699
reprezentowaną przez: ……………………………….
zwaną dalej SPRZEDAWCĄ
a
Firmą/Panem/Panią:
………………………………………………………………………….
Adres:
………………………………………………………………………….
NIP/PESEL:
………………………………………………………………………….
Reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………….
zwanym dalej KUPUJĄCYM,
o treści następującej
§1. Sprzedawca zobowiązuje się zamówić pojazd marki Chatenet, zgodnie z załącznikiem nr 1,
stanowiącym integralną część umowy i wydać go Kupującemu oraz przenieść na Niego własność tego
pojazdu, zastrzegając sobie prawo jego własności do czasu zapłacenia przez Kupującego pełnej ceny.
§2. Kupujący, nabywając opisany w §1. pojazd, zobowiązuje się zapłacić cenę ustaloną w §3. oraz
odebrać go w określonym umową: terminie i miejscu.
§3. Cena pojazdu, z wliczonymi do niej kosztami transportu i ubezpieczeniem podczas transportu, wynosi
………………………………………………………………………….Euro brutto. (słownie: Euro brutto).
§4. Tytułem zaliczki Kupujący wpłaci kwotę 1500,00 Euro brutto (słownie: tysiąc pięćset Euro brutto)
Sprzedawca podejmie czynności mające na celu wykonanie niniejszej umowy dopiero po wpłaceniu całej
kwoty zaliczki przez Kupującego. W przypadku wpłacenia zaliczki na rachunek bankowy Sprzedawcy za
datę wpłaty zaliczki uważa się datę uznania kwotą zaliczki rachunku bankowego Sprzedawcy. Sprzedawca
może odmówić wykonania niniejszej umowy, jeżeli Kupujący nie wpłaci całej kwoty zaliczki w terminie
siedmiu dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Odmowa wykonania niniejszej umowy przez
Sprzedawcę z tego powodu nie wymaga składania dodatkowego oświadczenia woli Kupującemu.

§5. Pozostałą część ceny pojazdu, zgodnie z fakturą wystawioną przez Sprzedawcę i doręczoną
Kupującemu, Kupujący zobowiązuje się zapłacić na rachunek Sprzedawcy przed odbiorem pojazdu.
Zapłata jest dokonana w chwili wpłynięcia pieniędzy na rachunek Sprzedawcy. Nie dokonanie zapłaty
pełnej ceny do dnia wskazanego zgodnie z § 7 poniżej, stanowi odstąpienie przez Kupującego od umowy,
za zapłatą kwoty odstępnego w wysokości odpowiadającej kwocie zaliczki.
§6. Przewidywany termin wydania pojazdu to ……………….. Sprzedawca jest uprawniony do skrócenia
tego terminu. O dniu wydania pojazdu, Kupujący zostanie zawiadomiony, w formie pisemnej,
elektronicznej i telefonicznej.
§7. W przypadku nie odebrania pojazdu przez Kupującego w ciągu 7 dni od wskazanego w zawiadomieniu
dnia wydania, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia pojazdu oraz wszelkie koszty związane z jego
przechowywaniem obciążają Kupującego. W takiej sytuacji Sprzedawca może też odstąpić od niniejszej
umowy. Jeżeli Sprzedawca odstąpi od niniejszej umowy z powodu opóźnienia z odbiorem pojazdu przez
Kupującego, będzie on także zobowiązany do zapłaty kary umownej za nieodebranie pojazdu, w
wysokości równej wpłaconej zaliczki.
§8. Wydanie pojazdu, na podstawie dokumentu wystawionego przez Sprzedawcę, nastąpi w
Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży ……………………….(lub pod adresem podanym przez Kupującego za
dodatkowa opłatą w wysokości 250,00 Euro brutto). Wówczas Kupujący dokonuje odbioru jakościowego
pojazdu, potwierdzonego podpisem Kupującego. Kupujący może odebrać pojazd osobiście lub przez
upoważnionego przedstawiciela, legitymującego się pełnomocnictwem notarialnym.
§9. W przypadku niemożliwości zrealizowania niniejszej umowy na warunkach w niej określonych z
przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca ma obowiązek zawiadomienia o tym Kupującego. W
przypadku braku porozumienia co do zmiany warunków umowy, każdej ze stron przysługuje prawo do
odstąpienia od niej bez żadnych dodatkowych roszczeń którejkolwiek ze stron. W takiej sytuacji
Sprzedawca zwraca Kupującemu całą wpłaconą do chwili odstąpienia kwotę, bez jakichkolwiek potrąceń.
§10. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowy pojazd, z gwarancją.
§11. W stosunku do Kupującego nie będącego konsumentem, strony modyfikują odpowiedzialność
Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, określoną przepisami kodeksu cywilnego, w ten
sposób, że Kupujący nie może żądać wymiany pojazdu na nowy, zaś odstępując od umowy zobowiązany
będzie zapłacić Sprzedawcy odpowiednią kwotę, rekompensującą utratę wartości rynkowej wadliwego
pojazdu, na skutek jego zużycia, w okresie korzystania z samochodu przez Kupującego.
§12.
Kupujący
dokonuje
wpłat
na
rachunek:
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….
§13. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.
§14. Do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej
umowy, w szczególności z tytułu roszczeń Kupującego z rękojmi, wyłącznie właściwy miejscowo jest sąd
właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
§15. Do rozpoznawania sporów z tytułu roszczeń Kupującego nie będącego konsumentem z gwarancji,
wyłącznie właściwy miejscowo jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego, także gdyby to dotyczyło
przypadku określonego w art. 43§1 kpc.

§16. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień Kupującego będącego konsumentem wynikających z niezgodności towaru z umową.
§17. Zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, a także złożenie oświadczenia o odstąpieniu od niej,
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że co innego wynika z treści niniejszej
umowy.
§18. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§19. Odbiór pojazdu w stanie zgodnym z umową Kupujący poświadcza podpisem na Protokole Odbioru,
który stanowi załącznik nr2 do niniejszej umowy.
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