Załącznik nr 1 do regulaminu: Szczególne warunki aukcji internetowych dotyczących
przedmiotów PEKAO LEASING
UMOWA SPRZEDAŻY
zawarta dnia w Warszawie pomiędzy:

SPRZEDAJĄCY:
Nazwa:
Siedziba:
Sąd Rejestrowy:

„PEKAO LEASING” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
00-950 Warszawa, ul. Grzybowska 53/57,
Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego; Numer KRS 0000000867,
Kapitał zakładowy:
241 588 600,00 PLN,
Regon: 430560128, NIP: 712-10-16-682,

Reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji:
00-609 Warszawa, ul. Armii Ludowej 26 , tel. (0..22) 54-82-100; fax (0..22) 54-82-110
zwany dalej „Sprzedajacym”
a:
KUPUJĄCY:
Nazwa:
Siedziba:
Sąd Rejestrowy:
Reprezentowaną przez:
Adres do korespondencji:
zwany dalej: „Kupującym”

1. Na mocy niniejszej umowy Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje w ramach swojej działalności
gospodarczej używany, poleasingowy pojazd (Przedmiot Umowy):
, model:
; rok produkcji ; nr rej. …,
nr VIN:……….; stan licznika km
Sprzedający oświadcza, że Przedmiot Umowy stanowi jego własność oraz że nie toczy się żadne
postępowanie, którego przedmiotem jest niniejsza rzecz oraz że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.
2. Kupujący oświadcza, że przed podpisaniem Umowy sprawdził i akceptuje stan techniczny Przedmiotu Umowy,
jego jakość oraz kompletność (w tym kompletność akcesoriów, dokumentów) jak również zna i akceptuje stan
prawny przedmiotu sprzedaży. Kupujący nabywa własność Przedmiotu Umowy z chwilą zawarcia niniejszej
umowy.
3. Cena sprzedaży wynosi
zł netto plus 23% VAT, łącznie
zł brutto (słownie: ………..złoty).. Kupujący
zapłacił Sprzedającemu cenę na rachunek bankowy „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. nr BANK PEKAO S.A. VIII
Oddział w Warszawie konto nr 32124011121111001002967988 przed zawarciem niniejszej Umowy.
Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT w terminie …..od dnia otrzymania środków.
4. Przedmiot sprzedaży zostanie przez Sprzedającego wydany Kupującemu, na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego.
5. Kupujący dokonuje odbioru przedmiotu sprzedaży własnym staraniem i na własny koszt.
6. Przedmiot sprzedaży Kupujący jest zobowiązany odebrać od Sprzedającego w dniu podpisania niniejszej
Umowy. .
7. Brak odbioru przez Kupującego przedmiotu sprzedaży w terminie określonym w pkt. 6 może spowodować
naliczenie opłaty za jego przechowanie w wysokości 50,00 zł/netto dziennie za każdy pojazd. W takim
przypadku Przedmiot Umowy zostanie wydany Kupującemu przez Sprzedającego po uiszczeniu opłaty za
jego przechowanie na rachunek bankowy Sprzedającego wymieniony w pkt.3 umowy. Opłata określona w
niniejszym punkcie nie będzie pobierana, jeżeli organizator aukcji internetowej na której Przedmiot Umowy
został wylicytowany, pobiera opłaty za przechowanie przedmiotu.
8. Przedmiot sprzedaży stanowi rzecz używaną i nie jest objęty gwarancją Sprzedającego ani producenta.
9. Strony wyłączają w ramach Umowy odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne
Przedmiotu Umowy.
10. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
11. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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