UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY AUTOMATU DO LODÓW
BASAT IPS - LOGIC
Umowa zawarta w dniu …………………………. w Kaliszu pomiędzy :
Firmą Basat s.c. Wojciech Baszczyński, Roman Synenko mającą siedzibę w Kaliszu przy
ulicy Szpilowskiego 13/6, wpisanej do ewidencji o działalności gospodarczej pod numerami
20525/1998, 22861/2000 nr NIP 618-202-94-31, reprezentowaną przez
Wojciecha Baszczyńskiego legitymującego się dowodem osobistym nr AIK 537519
i Romana Synenko legitymującym się dowodem osobistym nr AEW 907592.
Zwanych dalej SPRZEDAJĄCYM
a
(imię i nazwisko/ nazwa firmy)…………………………………………………….
PESEL…………………………………….NIP………………………………………………...
Adres…………………………………………………………………………………………….
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości ……………………………………………………………..
Wydany przez…………………………………………………………………………………...
Zwanym dalej KUPUJĄCYM
§1
Sprzedający sprzedaje automat do lodów BASAT IPS – LOGIC chłodzony (wodą /
powietrzem ) opatrzony numerem………...……….…… zwany dalej urządzeniem
§2
Cena, za którą zostaje sprzedane urządzenie, o którym mowa w §1 to 40000 PLN netto
słownie czterdzieści tysięcy złotych netto
§3
Do ceny, o której mowa w §2 zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w danej chwili
na tego typu urządzenia.
§4
Kupujący dokona wpłaty zaliczki za urządzenie, o którym mowa w §1. Zapłta nastąpi
gotówką lub przelewem na konto sprzedającego :
Wojciech Baszczyński BzWBK 46 1090 1128 0000 0001 1611 8400
§5
Strony ustalają wysokość zaliczki, o której mowa w §4 na kwotę 5000 PLN
Słownie pięć tysięcy złotych
§6
Umowa wchodzi w życie i wiąże obie strony pod warunkiem zapłaty zaliczki za
przedmiotowe urządzenie określonej w §5. Zapłaconej na podstawie faktury proforma w
terminie 3 dni gotówką lub przelewem na konto sprzedającego.
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§7
Zapłata pozostałej części kwoty, o której mowa w §2 pomniejszonej o zaliczkę, o której
mowa w §5 nastąpi na podstawie protokółu zdawczo odbiorczego podpisanego przez obie
strony w momencie dostarczenia i zainstalowania urządzenia przez sprzedającego. Lub w
innej formie jeśli tak ustalą strony co potwierdzone będzie w formie pisemnej.
§8
W przypadku innej formy finansowania niż gotówka tj. kredytowania, leasingowania itp.
sprzedający zobowiązuje się do zwrotu zaliczki, o której mowa w §5 na rachunek bankowy
wskazany przez kupującego. Zwrot nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania
100 % zapłaty, o której mowa w §2
§9
Sprzedający oświadcza, że dostarczy i zamontuje przedmiotowe urządzenie na wskazanym
adresie przez kupującego, lecz tylko na terenie Polski. Kupujący zobowiązuje się
przygotować wcześniej wszelkie instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
urządzenia.
1. Ostateczny termin dostawy urządzenia strony ustalają na dzień……………………
2. Sprzedający dostarczy i zamontuje przedmiotowe urządzenie pobierając opłatę
transportową w wysokości 1,20 zł za jeden kilometr. Licząc od siedziby
sprzedającego po wskazany adres dostarczenia przez kupującego.
3. Strony ustalają wysokość opłat transportowej na 700 PLN nett. Płatnej w dniu
podpisania w/w umowy.
a/ na opłatę transportową składa się 350 km x 2 = 700 km, 700km x 1,20 = 840 zł

§10
W przypadku przybycia sprzedającego w ustalonym terminie, o którym mowa w §9 pkt 1 i
stwierdzeniem nie przygotowanej instalacji, o jakiej mowa w §9 kupujący naliczy karę
umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w nie przygotowaniu.
§11
Potwierdzeniem prawidłowego funkcjonowania i instalacji urządzenia będzie odrębny
protokół sporządzony i podpisany na miejscu zainstalowania urządzenia zgodnym z §9.
Moment podpisania protokółu uznaje się całkowitym przekazaniem urządzenia kupującemu
i przelaniem na kupującego prawa własności przedmiotowego urządzenia
§12
Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzenia przechodzi na
kupującego z chwilą podpisania protokółu zdawczo odbiorczego
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§13
W przypadku niewykonania umowy przez kupującego dana zaliczka, o której mowa w §5
przepada na rzecz sprzedającego
§14
Sprzedający udziela 12 miesięcznej gwarancji na prawidłową pracę urządzenia ( szczegóły
zgodne z kartą gwarancyjną)

§15
Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie przez sprzedającego nazwy i oznaczeń
handlowych kupującego w celach reklamowych, informacyjnych i marketingowych zarówno
w publikacjach wewnętrznych jak i w środkach masowego przekazu przez 20 lat od wejścia
tejże umowy w życie.
§16
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do postanowień niniejszej umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności
§17
Umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron
§ 18
Wszelkie spory wynikłe pomiędzy stronami będą rozstrzygane polubownie próbą osiągnięcia
porozumienia polubownego. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty polubownie, właściwy dla
jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby sprzedającego.

Sprzedający

Kupujący

…………………………….

……………………
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