UMOWA SPRZEDAŻY Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI
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reprezentowanym przez.......................................................... numer PESEL..................................
zwanym dalej Kupującym.
§1
Przedmiotem sprzedaży jest............................................................................................................
§2
Sprzedaż przedmiotu określonego w § 1 dokonywana jest z odroczonym terminem płatności oraz
świadczeniem przez Kupującego zapłaty częściowo, w terminach ustalonych niniejsza umową.
§3
Należność Sprzedającego z tytułu sprzedaży przedmiotu, o którym mowa w § 1 wynosi..............
złotych (słownie .......................................złotych); należności z tytułu odroczenia płatności w czasie
określonym niniejsza umową stanowią kwotę równą iloczynowi kwoty rat oraz aktualnej stopy
kredytu refinansowego NBP pomnożonej przez współczynnik.................................. płacona co 2
miesiące; opłata manipulacyjna Sprzedającego wynosi .............. złotych (słownie ........................
złotych).
§4
I. W dniu umowy Kupujący uiści pierwszą wpłatę w wysokości:
a) 20 % wartości przedmiotu umowy w kwocie.................................zł (słownie ........................

złotych);
b)

15

%

wartości

przedmiotu

umowy

jako

jednorazową

opłatę

manipulacyjną

w

wysokości ............zł (słownie ..................................... złotych).
II. Kolejne raty będą płatne co miesiąc do 27 dnia danego miesiąca przez okres 1 roku
poczynając od dnia ................................ do dnia ....................................tj. do dnia
zakończenia umowy
III.Powyższe daty oznaczają dni faktycznego wpływu rat na rachunek bankowy Sprzedającego.
IV. Kupujący

dokonuje

płatności

przelewem

na

rachunek

Sprzedającego

w

Banku .................................. nr .................................................
§5
Wydanie przedmiotu wraz z kompletem dokumentów nastąpiło w dniu .................. po
przedstawieniu przez Kupującego przedstawicielowi Sprzedającego dowodu pierwszej wpłaty.
§6
Z chwilą wydania rzeczy Kupującemu, przechodzą na niego wszelkie ciężary, koszty oraz ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu sprzedaży. Utrata bądź uszkodzenie ww.
przedmiotu nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ustalonej ceny.
§7
Kupujący wystawia na imię Sprzedającego weksel własny „in blanco”, który Sprzedający ma prawo
wypełnić w razie niewykonania przez Kupującego niniejszej umowy na kwotę odpowiadająca
wysokości długu oraz opatrzyć datę płatności. Po wykonaniu praw z weksla zostanie on zwrócony
Kupującemu.
§8
Zwłoka w zapłacie poszczególnych rat należności i innych opłat zobowiązuje Kupującego do
zapłaty należności w wysokości ustawowej. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty odsetek razem z
zaległą należnością.
§9

Zmiana umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zostać
podpisana przez obie strony niniejszej umowy.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§11
Spory wynikłe z tytułu niniejszej umowy rozstrzyga sąd dla właściwości Sprzedającego.
§12
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej
stron.

(Podpisy stron)

