UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

zawarta w dniu …..................................roku w …............................................... pomiędzy:
1. Firmą: AnD Automobile z siedzibą 36179 Bebra, Hersfelder Straße 190, Niemcy, o numerze
podatkowym Ust.-ID-Nr.: DE 320 013 590, reprezentowaną przez właściciela Jarosława Zarychtę,
zwaną w treści umowy Dostawcą, a
2. Firmą ….................................................................................................................................................
(pełna nazwa)

z siedzibą w …...........................................................................................................................................
(adres)

Numer NIP ..…...................................

numer KRS/wpisu do CEIDG ….......................................................................,

reprezentowaną przez …...........................................................................................................................
(imię i nazwisko)

zwaną w treści umowy Kupującym, o następującej treści:
Przedmiot umowy.
§ 1. Dostawca zobowiązuje się do zakupu na rzecz Kupującego przedmiotu (pojazdów
mechanicznych, ich części i innych) dostępnych na wskazanym przez Dostawcę serwisie and-auto.pl,
za cenę uzgodnioną z Kupującym, na warunkach uzgodnionych z Dostawcą i zgodnie z warunkami
korzystania z serwisu.
§ 2. Kupujący zobowiązuje się wobec Dostawcy do opłacenia przedmiotu przyznanego Kupującemu w
drodze jego licytacji w serwisie and-auto.pl w terminie do 3 dni roboczych po zakończeniu licytacji i
potwierdzenia przyznania licytowanego przedmiotu na podstawie wystawionej faktury Pro-forma
oraz odebrania go w terminie wskazanym przez Dostawcę.
§ 3. Za każdy dzień opóźnienia w opłaceniu wylicytowanego przedmiotu, Dostawca ma prawo
naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości wylicytowanego przedmiotu, a Kupujący wyraża na
taką karę zgodę.
§ 4. Za każdy dzień opóźnienia w odbiorze wylicytowanego przedmiotu powyżej ustalonej daty
odbioru, Dostawca ma prawo naliczyć opłatę parkingową w wysokości 30€ za każdy dzień
przetrzymywania wylicytowanego przedmiotu.
§ 5. Za nieopłacenie i nieodebranie zakupionego Przedmiotu przez Kupującego w terminie 30 dni od
daty wystawienia faktury Pro-forma, umowa wiążąca Kupującego i Dostawcę zostaje rozwiązana bez
dodatkowych wezwań, a Kupujący traci prawo do odbioru Przedmiotu i wyraża zgodę na obciążenie
go karą w wysokości 2.000€ (słownie Euro: dwa tysiące) oraz 900€ (słownie Euro: dziewięćset) za 30
dniowe parkowanie – łącznie 2.900€ (słownie Euro: dwa tysiące dziewięćset).

Cena.
§ 5. Za przeprowadzenie aukcji przez Dostawcę na rzecz Kupującego, Dostawca pobierze następujące
opłaty:
5.1. opłatę w wysokości 100€ dla wartości wylicytowanego Przedmiotu o wartości 0-1.000€
5.2. opłatę w wysokości 10% wylicytowanego Przedmiotu o wartości 1.001-12.000€.
5.3. warunki zakupu, zapłaty i odbioru Przedmiotów o wartości większej niż 12.000€ zostaną
ustalone indywidualnie.
§ 6. Do przedmiotowej kwoty zostanie naliczony podatek VAT według obowiązujących przepisów
prawa.
Postanowienia końcowe.
§ 7. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
§ 8. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. Jeżeli warunki umowy nie zostaną dotrzymane każda ze stron może wypowiedzieć umowę w
terminie natychmiastowym.
§ 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………………………
(miejscowość, data)

…...................................................
(podpis Dostawcy)

(pieczęć firmowa)

....................................................
(podpis Kupującego)

(pieczęć firmowa)

