UMOWA SPRZEDAŻY
zawarta dnia ……………………. pomiędzy:
KUPUJĄCY:

SPRZEDAWCA:
…………………………………………………………………………….

Imię i Nazwisko: ………………………………………………..

Reprezentowany przez:
1.

PESEL …………………………………………………..

……………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………

Adres zamieszkania ……………………………………………………………

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

Marka: ……………………… , Model: ………………………………., Nr rej./nr seryjny: …………………………….., nr VIN: ……………………..., Rok produkcji: ………

CENA SPRZEDAŻY NETTO: …………………………………. PLN

Słownie: …………………………………………………………………………..

CENA SPRZEDAŻY BRUTTO: ……………………………………….PLN

Słownie: ………………………………………………………………………………..

WARUNKI PŁATNOŚCI:

1.
2.
3.

Płatność ceny sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
Płatności realizowane zostaną w formie przelewu bankowego.
Kwoty należne Sprzedawcy płatne będą na jego rachunek bankowy prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. nr:
82 1020 1026 0000 1502 0294 8107.

4.

Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania pełnej ceny sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres Kupującego.

ODBIERAJĄCY:

Kupujący:
☐odbierze przedmiot osobiście
☐upoważnia do odbioru Przedmiotu Sprzedaży od Sprzedawcy niżej wskazaną osobę, która przy odbiorze będzie dysponowała
podpisanym przez Kupującego pełnomocnictwem:
Imię i Nazwisko: …………………………………………………………….
Numer dokumentu tożsamości: ………………………………………………..
TERMIN ODBIORU: w okresie 14 dni od daty potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania ceny sprzedaży, w terminie wspólnie
uzgodnionym przez Strony.
MIEJSCE ODBIORU: ………………………………………………………. Odbiór zostanie potwierdzony przez podpisanie protokołu odbioru. Z chwilą
podpisania przez Kupującego protokołu odbioru, przechodzą na niego korzyści i ciężary związane z Przedmiotem Sprzedaży oraz
niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
OŚWIADCZENIE SPRZEDAWCY:

Sprzedawca oświadcza, że:
•

•

Przedmiot Sprzedaży jest jego własnością, jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych oraz nie jest obciążony
jakimikolwiek prawami osób trzecich, jego prawo do rozporządzenia Przedmiotem Sprzedaży nie jest w żaden sposób
ograniczone,
Przedmiot Sprzedaży jest przedmiotem używanym, w związku z powyższym Sprzedawca nie składa żadnych zapewnień co
do faktycznego stanu fizycznego Przedmiotu Sprzedaży, umożliwiając jednak Kupującemu wszelką jego weryfikację przed
zawarciem niniejszej umowy.

OŚWIADCZENIA KUPUJĄCEGO:

Kupujący oświadcza, że:
•
•
•

znany jest mu stan techniczny Przedmiotu Sprzedaży, który zweryfikował przed zawarciem niniejszej umowy w sposób dla
niego w pełni satysfakcjonujący, i nabywa go nie zgłaszając żadnych zastrzeżeń,
środki finansowe przeznaczone na zakup Przedmiotu Sprzedaży pochodzą z legalnych źródeł, uzyskanych w szczególności
z własnej działalności zarobkowej,
w przypadku upoważnienia osoby trzeciej do odbioru przedmiotu, poinformuje taką osobę, że udostępnił Sprzedawcy dane
osobowe w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy oraz sporządzonego pełnomocnictwa, a także że Sprzedawca stał się
administratorem danych takiej osoby, w celu przeprowadzenia właściwej weryfikacji na etapie wydawania przedmiotu
Umowy oraz w późniejszych celach dowodowych, z zachowaniem zasad wskazanych w klauzuli informacyjnej
zamieszczonej na końcu niniejszej Umowy

POSTANOWNIENIA KOŃCOWE:

•

•

•
•
•
•
•

Umowa zawierana jest w związku z przybiciem udzielonym Kupującemu w oparciu o regulamin serwisu aukcyjnego PKO
Leasing Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Regulamin”), z treścią którego Kupujący zapoznał się przed
przystąpieniem do aukcji.
W przypadku wystąpienia zwłoki Kupującego przekraczającej 7 dni w zakresie obowiązku zapłaty Ceny Sprzedaży oraz
podpisania umowy kaucji i wpłaty kaucji, o której mowa w Regulaminie - o ile jest wymagana, Sprzedawcy przysługuje
prawo do odstąpienia od niniejszej umowy sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.
Własność Przedmiotu Sprzedaży przechodzi na Kupującego po zapłacie pełnej Ceny Sprzedaży oraz podpisaniu umowy
kaucji i wpłacie kaucji, o której mowa w Regulaminie - o ile jest wymagana.
Rękojmia z tytułu wad Przedmiotu Sprzedaży zostaje zgodnie z § 3 ust. 6 Regulaminu ograniczona do jednego roku od dnia
wydania Przedmiotu Sprzedaży.
Prawem stosowanym do niniejszej Umowy jest prawo polskie.
Niniejsza umowa została podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi (93-281) przy al. Marszałka Edwarda ŚmigłegoRydza 20 („Spółka”). Spółka przetwarza dane wskazane w Umowie w celu zawarcia i realizacji przedmiotu Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO), jej rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz na potrzeby zachowania procedur bezpieczeństwa Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO).
W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do uzyskania dostępu
do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora, a także
przenoszenia danych osobowych. Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do właściwego
organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady
ochrony danych osobowych.
Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony
Danych Osobowych, PKO Leasing S.A. al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, Łódź (93-281), adres e-mail: iod@pkoleasing.pl.
Szczegółowe informacje dot. zasad i celów przetwarzania danych osobowych oraz Państwa praw z tym związanych, dostępne są na
stronie https://www.pkoleasing.pl/rodo/
KUPUJĄCY
Data, czytelny podpis

SPRZEDAWCA
Data, czytelny podpis

