Wzór umowy

zawarta dnia ................................ w Sochaczewie
pomiędzy:
Zakładem Usług Pogrzebowych,
z siedzibą w Sochaczewie, ul. Trojanowska 89, 96-500 Sochaczew,
reprezentowanym przez:
Teresę Głowacką – Kierownika Zakładu Usług Pogrzebowych
zwanym dalej Sprzedającym
a
……………………..
reprezentowaną przez
………………………
zwanym dalej Kupującym

§1
Sprzedający sprzedaje a Kupujący nabywa pojazd specjalny – autokarawan marki Polonez
Truck 1.6, nr rejestracyjny WSC N020, numer identyfikacyjny SUPB1ØCBJRNØ24815, rok
produkcji 1994 r.
§2
Pojazd, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy stanowi własność Sprzedającego, jest wolny
od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do
niego nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem jest ten pojazd, nie stanowi on
również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
1.
Tytułem zapłaty ceny za pojazd, o którym mowa w § 1 Kupujący zapłaci Sprzedającemu
kwotę ………………(słownie: ……………..) zł brutto, płatną w terminie 7 dni od dnia
otrzymania przez Kupującego faktury, przelewem na konto Sprzedającego o nr
30 1240 1822 1111 0000 0720 7073.
1.
Zwłoka Kupującego w zapłacie należności przekraczająca okres 14 dni upoważnia
Sprzedającego do odstąpienia od umowy i nałożenia na Kupującego kary umownej
w wysokości 10% kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§4
1.
2.
3.

Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego
ceny za pojazd.
Pojazd zostanie wydany przez Sprzedającego w jego siedzibie w Sochaczewie przy ul.
Trojanowskiej 89
Wydanie pojazdu wraz z dokumentami dotyczącymi pojazdu nastąpi na podstawie
protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Kupującego i przedstawiciela
Sprzedającego.
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§5
1.
2.

Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny pojazdu określonego w § 1
niniejszej umowy oraz że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych roszczeń do
Sprzedającego.
Kupujący dokonał sprawdzenia oznakowania pojazdu i dowodu rejestracyjnego nie
wnosząc żadnych zastrzeżeń.
§6

Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego.
§7
1.
2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Sprzedającego.
§8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Sprzedającego i jeden dla
Kupującego.

..........................................
Kupujący

...............................................
Sprzedający

Załącznik Nr 1 – Protokół odbioru
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PROTOKÓŁ ODBIORU
przeprowadzonego w:
Zakładzie Usług Pogrzebowych w Sochaczewie
ul. Trojanowska 89
96-500 Sochaczew
dnia ………………
Biorący udział:
a)
ze strony Sprzedającego
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b)

ze strony Kupującego

………………………………………………………………………………………………...
...................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
Przedmiot dostawy i odbioru:
Samochód specjalny- autokarawan marki Polonez Truck 1.6, nr rejestracyjny WSC N020, nr
identyfikacyjny SUPB1ØCBJRNØ24815
Kompletność dostawy:
1.
TAK
2.
NIE
– uwagi i zastrzeżenia:
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
Sprawdzenie działania urządzenia:
1.
Pozytywny
2.
Negatywny – uwagi i zastrzeżenia:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
Podpisy stron:
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