UMOWA
Na mocy niniejszego dokumentu firma o nazwie :
AUTOMARZEŃ S.C. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Sienkiewicza 23
NIP: 7312064025, REGON: 382514243,
reprezentowana przez:
Pana Jakuba Banasia oraz
Pana Marcina Derfla
zwana dalej Zleceniobiorcą,
zawiera umowę z :
……………………………………………….., zam. przy ul. ……………………….……………......
w …………………………………………………….., legitymującym się dowodem osobistym
nr ………………………………….…....…, nr PESEL ……………………………………..……....,
nr tel. …………………………………………., e-mail: …………………………………………...…
zwaną/ym dalej Zleceniodawcą,
w przedmiocie udzielenia Zleceniodawcy pomocy faktycznej i prawnej w zakupie
pojazdu mechanicznego wskazanego przez Zleceniodawcę na terenie UE oraz poza
jej terytorium w szczególności z USA i Kanady.

§1
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na rzecz i
w imieniu Zleceniodawcy następujących czynności :
a)
doradztwa w zakresie wyboru Pojazdu;
b)
nabycia wskazanego przez Zleceniodawcę Pojazdu na terenie Stanów
Zjednoczonych/Kanady;
c)
transportu Pojazdu do portu przeznaczenia;
d)
frachtu morskiego Pojazdu do Niemiec;
e)
przeprowadzenia pełnej odprawy celnej Pojazdu w porcie przeznaczenia;
f)
dostarczenia Pojazdu do miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę, tj.
…………………………………………………………………………………….....
g)
przygotowanie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, na podstawie której
Zleceniodawca pokrywa koszt opłaty akcyzowej w urzędzie skarbowym (po
wcześniejszym ustaleniu ze zleceniodawcą)
h)
przygotowaniu tłumaczeń dokumentów przez tłumacza przysięgłego
niezbędnych do dokonania procedury rejestracji w kraju oraz opłacenia podatku
akcyzowego (po wcześniejszym ustaleniu ze zleceniodawcą)

2.
Zleceniodawca nabywa od Zleceniobiorcy pojazd o następujących
parametrach:
Marka i typ: ……………………………………………
Rok modelowy: …………………………………………
VIN: ………………………………………….………..,
(dalej: „Pojazd”).

3.
Zleceniobiorca oświadcza, że:
a)
jest pośrednikiem w zakupie Pojazdu, o którym mowa w ust. 2 Umowy;
b)
Pojazd, o którym mowa w ust. 2 Umowy oraz jego wyposażenie będą zgodne
z opisem zamieszczonym na aukcji internetowej przez sprzedawcę w Stanach
Zjednoczonych.
4.
Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość realizacji zakupu Pojazdu drogą
elektroniczną, w szczególności ustalenia danych technicznych Pojazdu, dokonania
zmiany uzgodnień w zakresie wyposażenia Pojazdu oraz kwoty licytacji.
5.
Za dzień nabycia wskazanego przez Zleceniodawcę Pojazdu uważa się dzień i
godzinę wystawienia dowodu dokonania sprzedaży Pojazdu na terenie Stanów
Zjednoczonych.
Zleceniobiorca zobowiązuje się zawiadomić Zleceniodawcę o
nabyciu Pojazdu drogą elektroniczną.
6.
Za dzień transportu Pojazdu do portu przeznaczenia uważa się dzień
doręczenia Zleceniodawcy informacji od przewoźnika w zakresie dostarczenia Pojazdu
do punktu odbioru. Zleceniobiorca zobowiązuje się zawiadomić Zleceniodawcę o
dostarczeniu Pojazdu do portu przeznaczenia drogą elektroniczną.
7. Strony oświadczają, że wszelkie zawiadomienia Zleceniodawcy przez
Zleceniobiorcę, o których mowa w Umowie mogą być doręczane drogą elektroniczną
na adres e-mail: ………………………………………………....
§2.
1.
Z tytułu wykonania Umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie
prowizyjne w wysokości 2000 zł netto, powiększone o stawkę podatku VAT,
obowiązującą w chwili wystawienia faktury VAT.
2.
Wynagrodzenie płatne będzie gotówką lub przelewem w terminie oraz na
rachunek bankowy wskazane na fakturze VAT, wystawionej po dostarczeniu Pojazdu
na adres wskazany przez Zleceniodawcę.
§3.
1.
Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z
czynnościami, stanowiącymi Przedmiot Umowy na rzecz wskazanych przez
Zleceniobiorcę podmiotów, uczestniczących w wykonaniu Umowy, zgodnie z
orientacyjną kalkulacją, uwzględniającą:

a)
cenę Pojazdu w Stanach Zjednoczonych w wysokości: ……………… USD/CAD,
płatną na rachunek bankowy sprzedawcy Pojazdu na terenie Stanów Zjednoczonych,
w terminie 1 dnia od daty otrzymania od Zleceniobiorcy informacji o zakupie Pojazdu,
przy czym minimalna i maksymalna cena licytacji zostanie każdorazowo wyznaczona
lub zaakceptowana przez Zleceniodawcę;
b)
opłatę aukcyjną w wysokości: …………………….USD/CAD uzależnionej od kwoty,
za którą Pojazd został wylicytowany, płatną na rachunek bankowy sprzedawcy
Pojazdu na terenie Stanów Zjednoczonych/Kanady, w terminie 1 dnia od daty
otrzymania od Zleceniobiorcy informacji
o zakupie Pojazdu;
c)
koszt transportu Pojazdu na terenie Stanów Zjednoczonych/Kanady w
wysokości uzależnionej od miejsca zakupu Pojazdu, nie niższej niż 200 USD oraz nie
wyższej niż 950 USD, płatny na rachunek bankowy sprzedawcy Pojazdu na terenie
Stanów Zjednoczonych/Kanady, w terminie wskazanym przez Zleceniobiorcę;
d)
fracht morski w wysokości uzależnionej od lokalizacji Pojazdu na terenie
Stanów Zjednoczonych, tj.:
- 850 USD – z Nowego Jorku;
- 1.100 USD – z Miami;
- 1.050 USD – z Houston;
- 1.200 USD – z Los Angeles,
płatny na rachunek bankowy sprzedawcy Pojazdu na terenie Stanów
Zjednoczonych/Kanady, w terminie wskazanym przez Zleceniobiorcę.
2.
Zleceniodawca zobowiązuje się na żądanie Zleceniobiorcy dokonywać płatności
na rzecz wskazanych przez Zleceniobiorcę podmiotów, przelewem na wskazane przez
nie rachunki bankowe, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni
roboczych od dnia poinformowania Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę o
konieczności dokonania zapłaty.
3.
Zleceniodawca oświadcza, że został poinformowany o wszystkich kosztach
związanych z wykonaniem Umowy .
4.
Zleceniobiorca zastrzega sobie własność sprzedanego Pojazdu do chwili
uiszczenia przez Zleceniodawcę na rzecz Zleceniobiorcy wszystkich kosztów, o
których mowa w Umowie (załącznik nr 1 - kalkulacja pojazdu)
5.
Zleceniobiorca zobowiązuje się wydać Zleceniodawcy Pojazd w terminie 70 dni
od dnia dokonania zakupu Pojazdu na terenie Stanów Zjednoczonych.
6.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczenia Zleceniodawcy, w terminie
uzgodnionym przez Strony, dokumentów dotyczących Pojazdu, w tym:
a)
(ORYGINAŁ) TITLE Pojazdu, stanowiącego dowód własności sprzedawcy na
terenie Stanów Zjednoczonych/Kanady;
b)
(ORYGINAŁ) faktury, stanowiącej potwierdzenie przeniesienia własności
Pojazdu na Zleceniodawcę;
c)
(ORYGINAŁ) dokumentu odprawy celnej;
d)
faktury, wystawionej tytułem wynagrodzenia prowizyjnego za usługę
wykonaną przez Zleceniobiorcę.

7.
Termin, o którym mowa w ust. 5 może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do
prawidłowej realizacji postanowień Umowy, z przyczyn niezależnych od
Zleceniobiorcy, w tym przeprowadzenia formalności celno-skarbowych oraz zmian w
harmonogramie kursów podmiotów, uczestniczących w wykonaniu Umowy, w
szczególności:
a)
przedłużenia odprawy celnej Pojazdu w porcie morskim na terenie Stanów
Zjednoczonych, Rzeczpospolitej Polskiej, Holandii, Kanady lub Niemiec;
b)
przekroczenia przez przewoźnika morskiego terminu transportu Pojazdu, w
przypadku gdy transport wykonywany będzie przez okres dłuższy niż 6 tygodni;
c)
dokonywania przez organy państwowe czynności prawnych, związanych z
Pojazdem;
d)
przedłużenia czasu oczekiwania na odpowiednie decyzje organów
państwowych.
8.
W przypadku zmiany miejsca dostarczenia Pojazdu, koszty zmiany ponosi ta
Strona, z której przyczyn zmiana nastąpiła.
9.
Zleceniodawca zobowiązuje się wystawić pokwitowanie dostarczenia Pojazdu.
§4.
1.
W przypadku nieodebrania przez Zleceniodawcę Pojazdu w terminie oraz
miejscu wskazanym w Umowie, Zleceniobiorca może obciążyć Zleceniodawcę
kosztami związanymi z utrzymaniem Pojazdu do czasu odbioru Pojazdu.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Umowy, Zleceniobiorca wyznaczy
kolejny termin oraz miejsce wydania Pojazdu.
§5.
1.
Zleceniodawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje
okoliczność, że pojazdy dopuszczane do ruchu na terenie Stanów
Zjednoczonych/Kanady mogą różnić się w szczególnych rozwiązaniach technicznych
od pojazdów dopuszczanych do ruchu na terenie Unii Europejskiej oraz że nie
traktuje tych różnic jako wad Pojazdu.
2.
Zleceniobiorca oświadcza, że wykonanie zlecenia, o którym mowa w §1 ust. 1
Umowy realizowane jest w oparciu o ekspertyzy techniczne sporządzane na
licencjonowanych giełdach dilerskich na terenie Stanów Zjednoczonych/Kanady,
których przedmiot stanowi ocena zgodności oferty ze stanem faktycznym pojazdów,
w szczególności zgodności oferty z regulaminem giełdowym. Regulamin giełdowy
licencjonowanych giełd dilerskich samochodów używanych nie dopuszcza do obrotu
giełdowego pojazdów po zalaniach wodą oraz będących przedmiotami przestępstw,
w szczególności kradzieży.
3.
Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia Pojazdu,
nieuwzględnione w opisie Pojazdu, w tym na fotografiach zamieszczonych na aukcji
internetowej, za pośrednictwem której Zleceniobiorca dokonuje zakupu pojazdu na
terenie Stanów Zjednoczonych/Kanady.

4.
Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się oraz wyraża zgodę na warunki
regulaminu aukcji, na której oferowany jest Pojazd.

§6
1.

Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy do chwili zakupu
Pojazdu przez Zleceniobiorcę. W takim przypadku Zleceniobiorca
zobowiązuje się zwrócić wpłaconą przez Zleceniodawcę kwotę na poczet
licytacji pojazdu, co w całości wyczerpuje ewentualne roszczenia
Zleceniodawcy względem Zleceniobiorcy.

§7.
1.
Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozpoznawane będą przez Sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
2.
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
3.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

……………………………………….
Zleceniobiorca

Załączniki:
1. kalkulacja pojazdu

……………………………………...
Zleceniodawca

