UMOWA SPRZEDAŻY
zawarta dnia ……………………………….. roku w ……………………………………pomiędzy:
nazwa
adres
NIP
reprezentowaną przez ….............................................................................................................,
zwaną dalej Sprzedającym,
a
nazwa
adres
NIP
reprezentowaną przez ….............................................................................................................,
zwaną dalej Kupującym,
&1
Przedmiot umowy
1.

2.
3.
4.

Przedmiotem
umowy
jest
maszyna/urządzenie
……………………………..
firmy
…………….,
typ………………………., rok produkcji…………………………….., w ilości sztuk ……… (zwaną dalej:
„Przedmiot umowy” albo „Maszyna”), nabywana na podstawie i zgodnie z zaakceptowaną przez Kupującego
Ofertą z dnia …………………………r. (nr ……………………………………..), stanowiącą Załącznik numer 1 do
niniejszej umowy.
Kupujący oświadcza, iż znane mu są parametry, stan techniczny, asortyment towarów, o których mowa w § 1
ust. 1.
Ponadto Kupujący oświadcza, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do stanu technicznego nabywanych towarów.
Sprzedawca oświadcza, iż Przedmiot umowy nie jest obciążony jakimikolwiek roszczeniami lub prawami osób
trzecich.
&2
Cena i płatność

1.

2.
3.

Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę w wysokości
……………….,00 EUR (słownie:
………………………………………………00/100 euro) netto + 23% VAT, w sposób określony poniżej:
a) kwota netto ....................,-.EUR (50 % ceny) tytułem zaliczki, powiększona o 23 % z tytułu należnego
podatku VAT, zostanie zapłacona w terminie do ...........r.
b) kwota netto ...........,- EUR (50 % ceny), powiększona o 23 % z tytułu należnego podatku VAT, zostanie
zapłacona w terminie do .............r.
Wszelkie obciążenia publicznoprawne, w tym, jeżeli dotyczy, cło i/lub podatek importowy związane z
niniejszą transakcją poniesie Kupujący.
Kwoty wymienione w ust. 1. lit. a) i b) zostaną zapłacone bez potrąceń przez Kupującego przelewem na konto
Sprzedawcy prowadzone przez bank…………………………………….:
Nr rach. ……………………………………………… SWIFT: ……………………..

&3
Termin i zakres wykonania umowy
1.

2.
3.
4.

Sprzedawca zobowiązuje się do wydania/udostępnienia Przedmiotu umowy w terminie do dnia
………………xx.xx.2016 roku, pod warunkiem otrzymania kwot wymienionych w paragrafie 2 ust. 1 lit. a). i
b). umowy.
Wydanie/udostępnienie Przedmiotu umowy nastąpi w (adres) ……………………….………………….. po
poinformowaniu Kupującego o terminie i formie wydania.
W momencie wydania towaru Kupującemu w magazynie Sprzedawcy, na Kupującego przechodzi ryzyko
uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy.
Kupujący odbierze towar własnym transportem.

1

§ 5.
Postanowienia dodatkowe
W przypadku rezygnacji Kupującego z zakupu maszyny będącej przedmiotem niniejszej umowy lub jego
odstąpienia od umowy, z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy, wpłacone kwoty w wysokości 30 %
wartości Przedmiotu umowy nie podlegają zwrotowi (kara umowna).
2. Odstąpienie od umowy przez Sprzedającego z przyczyn leżących po stronie Kupującego, nie zwalnia
Kupującego z obowiązku zapłaty ewentualnego odszkodowania, w tym z tytułu uszkodzenia bądź zniszczenia
Przedmiotu umowy.
3. Do momentu spłaty, Kupujący zobowiązuje się ubezpieczyć Maszynę od niebezpieczeństw tj.: ogień, wichura,
gradobicie, zalanie itp.
1.

§ 6.
Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
1.
2.
3.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Przedmiotu umowy do chwili zapłaty przez Kupującego 100 %
ceny. Kupujący gwarantuje Sprzedawcy w każdym momencie dostęp do Przedmiotu umowy.
W razie upadłości Kupującego, Maszyna nie wchodzi w skład jego masy upadłościowej.
Przedmiot umowy nie może być przedmiotem zastawu na rzecz osób trzecich.
& 7.
Gwarancja

1. W przypadku maszyn i urządzeń używanych Sprzedający nie odpowiada względem Kupującego z przepisów
dotyczących rękojmi sprzedanej rzeczy.
2. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji rozruchowej na Przedmiot sprzedaży.
§ 8.
Przepisy prawne
1.
2.

3.
4.

W sprawach nieuregulowanych lub uregulowanych w sposób niewyczerpujący zastosowanie znajdują przepisy
Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory, jakie wynikną z niniejszej umowy, strony zobowiązują się zażegnać na drodze polubownej. W
przeciwnym wypadku, sądem właściwym dla rozpatrywania niniejszych sporów będzie właściwy ze względu na
siedzibę Sprzedawcy sąd powszechny.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa została sporządzona 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu dla
każdej ze stron.

………………...........................
Sprzedający

… ………….. ..................
Kupujący

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Oferta;
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