KM Cars
tel.: +48 533 303 600
e-mail: kmcars@poczta.onet.pl

UMOWA SPROWADZENIA I SPRZEDAŻY POJAZDU

Zawarta w dniu …………………………..….. r. w ………………………….……. pomiędzy: …………………………………….
Nazwa firmy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres siedziby: ……………….………………………………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………………………….
REGON: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon stacjonarny: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon komórkowy: ………………………………………………………………………………………………………………………….
a
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zameldowania: …………………………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………………………………..
PESEL: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dokument tożsamości: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon stacjonarny: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon komórkowy: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Fax.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Poczta mailowa @:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Zwanym dalej „Nabywcą”. ………………………………………………………………………………………………………………….
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§1 - PRZEDMIOT UMOWY
Nabywca nabywa od Sprzedawcy (pośrednika) pojazd:
Marka: ……………………………………………………………………….
Typ: ……………………………………………………………………………
Rok produkcji: ……………………………………………………………
VIN: …………………………………………………………………………..
za cenę: …………………………………………………………………….

Zgodnie z zamówieniem Nabywcy Sprzedawca dokona zakupu pojazdu,
o którym mowa w §1 ust. 1 u dilera lub aukcji na terytorium USA
oraz sprowadzi ww. pojazd w miejsce odbioru o którym mowa w §3.
Sprzedawca oświadcza, że:
 jest pośrednikiem w zakupie pojazdu o którym mowa w §1 ust 1,
zgodnie z zamówieniem Nabywcy pojazd o którym mowa w §1 ust. 1 oraz jego wyposażenie
 będzie zgodne z opisem podanym przez dealera w USA,
pojazd o którym mowa w §1 ust. 1 będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, w tym praw
osób trzecich i nie toczą się w stosunku do niego postępowania sądowe ani egzekucyjne.
W cenie określonej w §1 ust. 1 są zawarte następujące koszty:


 przedmiotu Umowy,
transportu przedmiotu Umowy po USA do portu,
 transportu morskiego,
 ubezpieczenia transportu morskiego,
opłaty portowej w porcie przeznaczenia,
 opłaty za dokumentację dealerską

Cena określona w §1 ust. 1 nie zawiera następujących kosztów które Nabywca poniesie we własnym
zakresie:


 opłat celno-prawnych,
transportu do miejsca wydania przedmiotu Umowy,
 tłumaczenia dokumentów na język polski,
 podatku od towarów i usług,
 podatku akcyzowego,

przeglądu do pierwszej rejestracji na terenie Polski,
ubezpieczeń AC i OC samochodu na terenie Polski.
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§2 – PŁATNOŚCI
W dniu podpisania Umowy Nabywca zapłacił Sprzedawcy tytułem wykonania Umowy w kwocie
w gotówce w wysokości …...................................... zwanej prowizją.
Podpisując niniejszą Umowę Sprzedawca pokwitował Nabywcy otrzymanie kwoty określonej
w §2 ust. 1 w gotówce.
W terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy Nabywca zapłaci Sprzedawcy w USA kwotę
należną do zapłaty za zamówiony pojazd tytułem wykonania przedmiotu Umowy §1 ust. 1
Data wpłaty jest datą wpłynięcia środków pieniężnych na konto Sprzedawcy.
W terminie 7 dni od daty wpłynięcia środków pieniężnych o których mowa w §2 ust. 3 na konto
Sprzedawcy Sprzedawca wystawi i przekaże Nabywcy potwierdzenie (pokwitowanie) dostarczenia
pieniędzy za w/w pojazd

§3 - TERMINY I MIEJSCE ODBIORU
Sprzedawca zobowiązuje się wydać przedmiot Umowy Nabywcy do 90 dni od daty podpisania
niniejszej umowy.
2. Za chwilę wydania przedmiotu umowy przez Sprzedawcę będzie się uważać moment przekazania
przedmiotu Umowy Nabywcy wraz z:
a. (KOPIA) TITLE pojazdu– stanowiący o własności Dealera z USA,
b. (KOPIA) Faktura- stanowiąca o przeniesieniu własności na Sprzedawcę,
c. (ORYGINAŁ) Faktura- stanowiąca o przeniesieniu własności na Nabywcę,
d. (KOPIA) dokument odprawy celnej SAD,
e. kluczykami (minimum 1) do przedmiotu Umowy o którym mowa w §1 Umowy,
Nabywca zobowiązuje się wystawić pokwitowanie przyjęcia przedmiotu Umowy. Sprzedawca
zobowiązuje się wystawić fakturę za przedmiot Umowy.
3. Miejscem wydania przedmiotu Umowy będzie siedziba Sprzedawcy (pośrednika):
W przypadku zmiany miejsca odbioru, koszty tej zmiany ponosi ta strona, z której przyczyn nastąpiła
zmiana.

§4 – PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI PRZEDMIOTU UMOWY
Przeniesienie własności przedmiotu umowy o którym mowa w §1 ust. 1, ze Sprzedającego na
Nabywcę nastąpi w momencie odbioru przedmiotu Umowy którym mowa w §3 pod warunkiem
zapłaty przez Nabywcę Sprzedawcy ceny przedmiotu Umowy.
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§5 - BRAK ODEBRANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. W przypadku nieodebrania przedmiotu umowy przez Nabywcę w terminie wskazanym w Umowie,
Sprzedawca ma prawo obciążyć Nabywcę kosztami związanymi z utrzymaniem przedmiotu umowy o
którym mowa w §1.
2. Sprzedawca, w przypadku o którym mowa w ust. 1, wyznaczy następny termin oraz miejsce
wydania przedmiotu Umowy.

§6 - WADY RZECZY SPRZEDANEJ
W razie wystąpienia wad przedmiotu umowy powstałych po dacie zakupu pojazdu na terenie USA do
odpowiedzialności Sprzedawcy z tego tytułu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7 - RYZYKO UTRATY PRZEDMIOTU UMOWY
Z chwilą wydania przedmiotu umowy na Nabywcę przechodzi ryzyko związane z utratą lub
uszkodzeniem rzeczy.

§8 - ODSTĄPIENIE OD UMOWY, NIEWYWIĄZANIE SIĘ Z UMOWY
1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy z winy Sprzedawcy w wypadku niewykonania
zobowiązania przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w §3 ust. 1 W takim przypadku Sprzedawca
zwróci całość wniesionych wpłat w terminie 15 dni od ustalonej daty przekazania przedmiotu Umowy
Nabywcy.
2. Umowa może ulec rozwiązaniu jedynie w przypadkach w niej określonych.

§9 – SPORY I SĄDY
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszelkie wynikłe z niniejszej Umowy spory rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla Nabywcy.

§ 10 – PRZEPISY KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………

…………………………….

(Podpis nabywcy)

(Podpis sprzedawcy)
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