Umowa sprzedaży

zawarta w Warszawie, dnia ..................................................... r. pomiędzy:

I.
panią/panem ..............................................
ul. .............................................

PESEL ......................................................................
Dowód osobisty nr ....................................................

zam. w .................................. ..................

NIP……………………………………………………….

Telefon kontaktowy………………………………………
zwanym w dalszej części „Sprzedającym”
II.
Antykwariat Numizmatyczny, Michał Niemczyk siedziba: ul. Żelazna 67, lok. 22 00-871 Warszawa NIP: 113-271-52-21
reprezentowanym przez Michał Niemczyk zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”
§ 1 Na mocy niniejszej umowy Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje następujące przedmioty:
§ 2 Kupujący zapłaci Sprzedającemu kwotę ................................................. złotych
Słownie: ..................................................................................................................................................................................... płatną:
□ gotówką
□ przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego _______________________________________________________________________________________
w przypadku gdy wartość przedmiotów o których mowa w §1 będzie równa lub większa niż 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) EURO lub będzie stanowić
równowartość tej kwoty przeliczonej na polskie złote PLN według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.
§ 3 Sprzedający oświadcza niniejszym, że jest wyłącznym właścicielem przedmiotów o których mowa w §1.
Sprzedający oświadcza i bierze w tym zakresie pełną odpowiedzialność co do tytułu prawnego sprzedanych przez Niego przedmiotów, w tym w szczególności
co do legalności ich pochodzenia, braku obciążeń i ograniczeń ciążących na przedmiotach i możliwości dysponowania nimi, zwalniając w powyższym
zakresie Kupującego z wszelkiej odpowiedzialności.
Sprzedający oświadcza, iż przedmioty wskazane w §1 są oryginalne i wolne od wad prawnych, a w szczególności nie są przedmiotem zastawu ani
przedmiotem egzekucji komorniczej oraz nie są obciążone innymi ograniczonymi prawami osób trzecich, jak również, że przedmioty te nie pochodzą z
przestępstwa.
§ 4 Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność przedmiotów o których mowa w § 1 umowy za zapłatą kwoty określonej w §2 umowy.
Przeniesienie własności przedmiotów o których mowa w § 1 nastąpi w momencie zapłaty kwoty.
§ 5 Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące sprzedawanych rzeczy.
§ 6 Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy jeżeli rzecz sprzedana ma wady, w szczególności jeżeli są nieoryginalne i Sprzedający nie posiada tytułu
prawnego lub też pozbawiony jest prawa dysponowania przedmiotami o których mowa w § 1. Prawo odstąpienia przysługuje Kupującemu w ciągu 5 lat od
zawarcia niniejszej umowy.
§ 7 Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) należny w związku z zawarciem niniejszej Umowy zostanie poniesiony przez Kupującego.
§ 8 Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego,
§ 10 W przypadku powstania rozbieżności w zakresie stosowania i realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują się do wspólnego działania celem
rozwiązania sporu na drodze polubownej.
§ 11 Przy zawieraniu przedmiotowej umowy Sprzedający zobowiązany jest podać wszystkie dane umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedającym pod
rygorem braku ponoszenia przez Kupującego odpowiedzialności za skutki niemożności skontaktowania się ze Sprzedającym, w szczególności zaś
nieponoszenia żadnej odpowiedzialności za opóźnienie w wypłacie należności wynikających z umowy.
§ 12 Strony zgodnie zastrzegają, iż ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.
§ 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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