
UMOWA SPRZEDAŻY 
 
zawarta w …………(miejscowość)……...... dnia ………(data)……… pomiędzy: 
 
VB Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Fabrycznej 6, 53-609 Wrocław, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej 
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000307665, NIP: 521-348-
24-74, REGON: 141374292, kapitał zakładowy: 28.201.000,00 zł, opłacony w całości, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
zwaną dalej Sprzedawcą, 
 
a 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
zwanym dalej Kupującym, 
 
a łącznie dalej zwanymi Stronami. 
 
 
Zwarzywszy na to, że: 
1) Przedmiot, o którym, mowa w § 1 ust. 1 poniżej (dalej: „Przedmiot”), był przedmiotem aukcji internetowej, 

zorganizowanej przez Sprzedawcę zgodnie z regulaminem aukcji elektronicznych organizowanych przez Idea 
Getin Leasing S.A. (dostępnym pod adresem: https://aukcje.ideagetin.pl/informacje/regulamin, dalej: 
„Regulamin”). 

2) Na wniosek oferenta, który w aukcji internetowej, o której mowa w pkt. 1, złożył Sprzedawcy najwyższą ofertę 
nabycia Przedmiotu, Kupujący zamierza nabyć od Sprzedawcy Przedmiot w celu oddania go w leasing lub 
najem (lub zawarcia innej umowy o finansowanie) oferentowi lub innemu podmiotowi wskazanemu przez 
Kupującego. 

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest następująca rzecz ruchoma: ……………………… marka ……………… 

typ/model …………………… rok produkcji ……………….. nr seryjny/nr VIN ………….. nr rejestracyjny 
…………….. (Przedmiot). 

2. Sprzedawca oświadcza, że przysługuje mu prawo własności Przedmiotu. 
3. Kupujący oświadcza, że Przedmiot widział, dokonał jego dokładnych i wnikliwych oględzin oraz przeglądu 

technicznego, a także zapoznał się z jego faktycznym stanem. 
4. Kupujący oświadcza, iż nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do stanu faktycznego (w tym stanu technicznego) 

Przedmiotu, jego wyposażenia, parametrów, a także wyglądu. 
 

§ 2 
1. Sprzedawca sprzedaje Kupującemu Przedmiot za cenę …………………… PLN (słownie:  

……………………………………………………………………… złotych)  netto (dalej: „Cena”). Do Ceny 
doliczony zostaje podatek VAT w obowiązującej wysokości, chyba że sprzedaż Przedmiotu następuje na 
podstawie faktury VAT marża. 

2. Wpłata całości Ceny na rzecz Sprzedawcy nastąpi w terminie 3 (trzech) dni od dnia zawarcia niniejszej 
Umowy, na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: ……………………………………………… 

3. Z dniem wystawienia faktury sprzedaży  Kupujący jest zobowiązany do zawarcia obowiązkowego 
ubezpieczenia wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 



4. Za dzień jej zapłaty Strony uznają datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 
5. W przypadku nieuiszczenia przez Kupującego Ceny w terminie wskazanym w ust. 2, Sprzedawca ma prawo 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej Umowy bez wyznaczania Kupującemu dodatkowego 
terminu do zapłaty Ceny. 
 

§ 3 
1. Przeniesienie własności Przedmiotu na Kupującego nastąpi dopiero po wpłacie na rzecz Sprzedawcy 

wszystkich należności wynikających z niniejszej Umowy, w tym Ceny.  
2. Wydanie Przedmiotu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej Umowy oraz po wpłacie przez Kupującego 

na rzecz Sprzedawcy wszystkich należności wynikających z niniejszej Umowy, w tym Ceny. 
3. Wydanie Przedmiotu nastąpi na podstawie pisemnego protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego przez 

przedstawicieli Stron. 
4. Koszty odbioru Przedmiotu od Sprzedającego ponosi Kupujący. 

 
§ 4 

1. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za sprzedany Przedmiot w najszerszym 
zakresie dopuszczalnym przez prawo, co Kupujący akceptuje. 

2. Sprzedaż następuje bez udzielenia gwarancji na Przedmiot. 
3. Wyłączona jest wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego oraz osób, którymi posługiwał 

się przy wykonywaniu umowy, w najszerszym dopuszczalnie prawem zakresie. Sprzedający  ponosi jedynie 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkodę wyrządzoną wskutek winy umyślnej i tylko za normalne 
następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W razie zaistnienia podstaw 
odpowiedzialności Sprzedającego w związku z Umową, Sprzedający odpowiada maksymalnie do wartości 
Przedmiotu. 

 
§ 5 

1. Wyłącza się w całości zastosowanie do niniejszej Umowy jakichkolwiek wzorców umownych (w tym ogólnych 
warunków umów) obowiązujących u Kupującego, niezależnie od stopnia, w jakim byłyby one sprzeczne z 
niniejsza Umową, chyba że Sprzedający wyrazi na nie zgodę na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu oraz 

przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego. 
4. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów związanych z niniejszą Umową jest sąd właściwy dla siedziby 

Sprzedającego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 
 
 

Sprzedawca       Kupujący 
 
 
……………………………………………………………………… 
 …………..…………………………………………………………. 
 
 
 
 


