
UMOWA SPRZEDAŻY 

Zawarta w …………………..miedzy: 

Nazwa Banku………………………………. 

reprezentowanym przez: 

1…………………………………………… 

zwanym dalej „ Finansującym” 

a  

…………………………………… z siedzibą ……………………………………………… 

Reprezentowaną przez: 

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

zwanym dalej „Sprzedającym” 

przy udziale:………………………………………………………………………………. 

Z siedzibą w …………………………………………………………………………….. 

Reprezentowanym przez: 

1 ……………………………………………………………………………………………… 

Zwanym dalej „Korzystającym” 

O następującej treści: 

§ 1 

1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem:……………………………. Zwanej dalej „Rzeczą” i przenosi na 

Kupującego jej własność. 

2. Sprzedający oświadcza, iż Rzecz jest fabrycznie nowa, spełnia wszelkie normy techniczne i prawne, 

posiada deklarację zgodności WE/oznakowanie CE na tabliczce znamionowej w rozumieniu przepisów 

o systemie oceny zgodności może być używana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnia, 

iż Rzecz jest wolna od wad prawnych i fizycznych, w szczególności nie jest przedmiotem zastawu, 

zajęcia, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest Rzecz ani nie jest obciążona 

prawami osób trzecich. 

3. Rzecz będzie przedmiotem umowy leasingu miedzy Kupującym a Korzystającym. 

4. Sprzedający oświadcza, iż jest podmiotem uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 

5. Kupujący oświadcza, ze jest średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 

2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 

2019 r.,poz. 118 ze zm.) 

 

§ 2 

 

1. Sprzedający zobowiązuje się wydać Rzecz niniejszej umowy, Kupującemu lub osobie trzeciej 

upoważnionej przez Kupującego w ( miejsce odbioru) w terminie do dnia ………………. 

2. Strony sporządzą i podpiszą protokół odbioru Rzeczy w chwili jej wydania. 

 



§ 3 

 

Strony zgodnie ustalają cenę sprzedaży Rzeczy na kwotę ………………… netto 

(słownie:…………………………..) powiększoną o podatek VAT. 

 

§ 4 

 

1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu cenę sprzedaży Rzeczy niniejszej umowy tj. 

……………… powiększoną o podatek VAT, w terminie ………………………. Dni roboczych licząc od dnia 

otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktury VAT i dokumentów niezbędnych 

do zarejestrowania Rzeczy przez właściwy organ administracyjny, a w przypadku, gdy Rzecz nie 

podlega rejestracji- w terminie……………. Dni roboczych od dnia otrzymania przez Kupującego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2. Za dzień zapłaty strony uznają dzień wpływu ceny sprzedaży Rzeczy na rachunek bankowy 

Sprzedającego. 

 

§ 5 

 

1. W przypadku niewykonania przez Sprzedającego obowiązku wydania Rzeczy w terminie i w 

miejscu określonym w § 2 niniejszej umowy, Kupującemu przysługuje prawo do kary umownej w 

wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia naliczanych od ceny 

sprzedaży Rzeczy brutto wskazanej w § 3, lub – zgodnie z art.492 k.c.tj. bez wyznaczania 

dodatkowego terminu prawo do odstąpienia od niniejszej umowy. W przypadku poniesienia 

szkody przewyższającej wysokość kary umownej, Kupującemu przysługuje również prawo do 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

2. W przypadku niewykonania przez Kupującego obowiązku, o którym mowa w § 4 niniejszej 

umowy, Sprzedającemu przysługuje prawo do odsetek w wysokości odsetek ustawowych za 

każdy dzień zwłoki naliczanych od ceny sprzedaży Rzeczy brutto wskazanej w § 3. 

3.  

§ 6 

 

1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji jakości Rzeczy będącej przedmiotem sprzedaży na 

okres ………………. 

2. Wraz z Rzeczą Sprzedający zobowiązuje się wydać dokumenty gwarancji oraz wszelkie inne 

dokumenty dotyczące Rzeczy. 

3. Jeżeli odbiór Rzeczy odbywać się będzie przy udziale Korzystającego lub Korzystający będzie 

odbierał Rzecz z upoważnieniem Finansującego, Sprzedający zobowiązany jest do wydania 

Korzystającemu wszelkich dokumentów dotyczących Rzeczy lun niniejszej umowy. W sytuacji 

wskazanej w zdaniu poprzedzającym, wydanie przez Sprzedającego dokumentów dotyczących 

Rzeczy lub niniejszej umowy stanowić będzie wykonanie obowiązku wydania przez 

Finansującego innych posiadanych dokumentów dotyczących umowy ze zbywcą, wskazanego w 

art.709 § 3 Kodeksu cywilnego. 

 

§ 7 

 

Korzystający oświadcza, iż wszystkie postanowienia niniejszej umowy akceptuje. 



 

 

§ 8 

 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 9 

 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Kupującego. 

 

§ 10 

 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

 

1. W przypadku gdy niniejsza umowa została podpisana własnoręcznymi podpisami Stron datą 

zawarcia umowy sprzedaży jest data złożenia ostatniego podpisu pod niniejszym dokumentem. W 

przypadku, gdy niniejsza umowa została podpisana przy wykorzystaniu kwalifikowanych podpisów 

elektronicznych umowa wchodzi w życie z chwilą złożenia na niej przez z każdą ze Stron 

wszystkich wymaganych kwalifikowanych podpisów elektronicznych oraz wprowadzenia jej do 

środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że każda ze Stron mogła zapoznać się z jej 

treścią. 

2. W przypadku, gdy niniejsza umowa została podpisana własnoręcznymi podpisami Stron umowę 

sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. W 

przypadku, gdy niniejsza umowa została podpisana przy wykorzystaniu kwalifikowanych podpisów 

elektronicznych obowiązuje  jedna wersja z umowy, dostępna dla każdej ze stron. 

 

                   Sprzedający                                                                                                                   Kupujący 

 

 

Korzystający 

 

 

 


