
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY  NR        SK/2020 

(projekt) 

 

Zawarta w dniu …..02. 2020 r. w Gogolewie, pomiędzy firmą  : 

Stadnina Koni „Pępowo” Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolewie nr 71, 63-840 Krobia, REGON 

410221867, NIP 696-10-00-820, KRS 0000043567 

reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pawła Baraniaka, 

zwanym dalej Kupującym          

 „a” 

    

KRS …………………… 

NIP –…………………………… 

 

zwanym dalej Sprzedającym reprezentowanym przez: 

 

§ 1 

 

Kupujący nabywa, a Sprzedający sprzedaje: 

Samochód osobowy typu SUV którego szczegółowe właściwości i wyposażenie zostało określone w 

ofercie z dnia ………………2020 r. i Sprzedający zapewnia, że są one zgodne ze specyfikacją 

zamówienia, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

 

Strony ustalają cenę samochodu na kwotę: ……………. zł netto(słownie ; 

………………………………………….złotych 00/100 )   co stanowi wartość brutto ………………. 

zł. ( słownie ; ……………………………………………………..złotych 00/100) 

 

§ 3 

 

1. Warunki płatności: 

Płatność w terminie do 14 dni od dostarczenia pojazdu.  

2. W przypadku zwłoki w płatności Sprzedającemu przysługiwać będzie prawo natychmiastowego 

     dochodzenia całej należności wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach 

     handlowych lub prawo do odstąpienia od umowy. 

  

§ 4 

 

1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 18.02.2020 r. w siedzibie Zamawiającego. 

2. W przypadku opóźnienia w wydaniu przedmiotu umowy o więcej niż 3 dni w stosunku do terminu 

określonego w ust.1, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy i żądać od Sprzedającego zapłaty 

kary umownej w wysokości 10 % ceny netto określonej w § 2 niniejszej umowy. 

 

 

§ 5 

 

1. Sprzedający może w każdym czasie, aż do chwili otrzymania całości zapłaty odstąpić od umowy w 

przypadku, jeżeli ogłoszona zostanie likwidacja bądź upadłość Kupującego, lub też wszczęte 

zostanie postępowanie układowe, albo też zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania 

likwidacyjnego, upadłościowego lub układowego. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest wydać pojazd Sprzedającemu  

w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli Kupujący nie wyda Sprzedającemu pojazdu 

w wyznaczonym terminie, Kupujący zobowiązany będzie zapłacić Sprzedającemu karę umowną  

w wysokości 0,2% ceny brutto samochodu określonej w § 2 za każdy dzień opóźnienia. 

 



§ 6 

 

1. Na pojazd będący przedmiotem umowy Sprzedający udziela gwarancji na okres minimum  

36 miesięcy lub 120 tys. km  począwszy od momentu wydania pojazdu. 

2. Sprzedający zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz części zamienne. 

 

§ 7 

 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca siedziby 

Kupującego. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ……………………………..                                       ………………………… 
      SPRZEDAJĄCY                  KUPUJĄCY 


