
UMOWA SPRZEDAŻY 

zawarta w ......... (miejscowość) .................  dnia  ....... (data) ...........  pomiędzy: 

zwaną dalej Sprzedawcą, 

a 

Panią/Panem 

zamieszkałym   

………………………………………………………………posługującym się numerem PESEL…………………………….,      

zwanym dalej Kupującym, 

a łącznie dalej zwanymi Stronami. 

Mając na uwadze, iż Kupujący brał udział w aukcji internetowej ruchomości, o której mowa w § 1 ust. 
1 poniżej, a zaproponowana przez niego cena nabycia tej ruchomości była najwyższa ze złożonych 
ofert, w związku z czym Sprzedawca dokonał wyboru jego oferty i przybicia na jego rzecz, Strony 
postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści: 

§ 1 

1. Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem następującej ruchomości:  .................  marka 
 ..................  typ/model  ...............  rok produkcji  ............  nr seryjny/nr VIN  . . . . . . .   nr 
rejestracyjny ................. , który stanowi przedmiot niniejszej umowy. 
2. Kupujący oświadcza, iż ruchomość, o której mowa w ust. 1 widział, dokonał jej wnikliwych oględzin 

i przeglądu technicznego oraz zapoznał się z jej stanem. 
3. Kupujący oświadcza, iż nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu technicznego ruchomości 

stanowiącej przedmiot sprzedaży, jej właściwości, wyposażenia, parametrów, a także wyglądu. 

§ 2 

1. Sprzedawca sprzedaje Kupującemu ruchomość, o której mowa w § 1 ust. 1, za cenę zaoferowaną 
przez Kupującego w czasie trwania aukcji, tj ……………………………………….PLN (słownie: 
 ............................................................................................................  złotych) netto/brutto. Do  
wskazanej ceny doliczony zostaje podatek VAT w obowiązującej wysokości. * 
2. Przeniesienie własności ruchomości następuje pod warunkiem zawieszającym wpłaty na rzecz 

Sprzedawcy ceny zaoferowanej na aukcji, o której mowa w ust. 1, wraz z należnym podatkiem VAT, 
najpóźniej w terminie 3 dni od zawarcia niniejszej umowy. Dokonanie wpłaty następuje z chwilą 
uznania rachunku bankowego Sprzedawcy całą kwotą, którą Kupujący zobowiązany jest zapłacić. 
Wpłata na rzecz Sprzedawcy winna nastąpić na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Nieziszczenie się warunku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 3 dni od 
zawarcia niniejszej umowy, skutkuje jej wygaśnięciem. 
4. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po: podpisaniu niniejszej umowy, wpłacie na 

rzecz Sprzedawcy ceny zaoferowanej na aukcji, o której mowa w ust. 1, wraz z należnym podatkiem 
VAT oraz wpłacie Organizatorowi Aukcji, to jest VB Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul.  
Fabrycznej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 0000307665, posługującej się numerem NIP 5213482474, 
prowizji za udział w aukcji w kwocie ........................................................................................... PLN (słownie: 



 .............................................................................................  złotych) brutto. Wpłata prowizji za  
udział w aukcji na rzecz Organizatora Aukcji winna nastąpić na rachunek bankowy Organizatora 
Aukcji o numerze: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Dokonanie wpłaty następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Organizatora Aukcji całą kwotą 
prowizji za udział w aukcji. 
5. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego 

w formie pisemnej. 
6. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji na ruchomość stanowiącą przedmiot sprzedaży. 

§ 3 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

* Nie dotyczy sprzedaży na podstawie faktury VAT marża. 

 

Sprzedawca Kupujący 


