UMOWA KOMISU NR
zawarta w dniu 				

pomiędzy:

MAKAK KAROL POPŁAWSKI (KomisRowerowy.pl) z siedzibą Warszawie przy ul. Stawki 19,
w imieniu którego działają:
zwanym w treści umowy Komisantem,
a 								
przy ul. 							
w dalszej treści umowy Komitentem,

, zamieszkałą/-ym w 				
, PESEL 				
, zwanym

o następującej treści:
§1
Komisant zobowiązuje się do sprzedaży komisowej we własnym imieniu otrzymanych od Komitenta następujących rzeczy:
1.
2.
§2
Przekazanie rzeczy następuje po podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo–odbiorczego, który stanowi integralną
część niniejszej umowy.
§3
Komitent oświadcza, że przekazane rzeczy stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich.
§4
Strony umowy określają cenę sprzedaży rzeczy określonych w §1:
1. 			
zł (słownie: 		
															
								
),
2. 			
zł (słownie: 		
															
								
).
§5
Wysokość należnej Komisantowi prowizji wynosi 25% ceny, za jaką rzecz zostanie sprzedana.
§6
Komisant sprzedaje rzeczy w cenie określonej w §4, jednakże w przypadku gdy, pomimo dołożenia przez Komisanta
należytej staranności, przedmiotowe rzeczy nie zostaną sprzedane w ciągu 14 dni, Komisant ma prawo sprzedaży ich
po cenie obniżonej o 25 % w stosunku do ceny ustalonej w §4 umowy, przy czym prowizja Komisanta nie ulega zmianie.
§7
Komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne.
§8
Jeżeli Komisant zawarł umowę sprzedaży za cenę niższą niż określona w §4 przed upływem terminu określonego
w §6, obowiązany jest zapłacić Komitentowi różnicę. Komitent nie może żądać zapłacenia różnicy ceny, jeżeli zlecenie
nie mogło być wykonane po cenie oznaczonej, a zawarcie umowy uchroniło Komitenta od szkody.
§9
Komisant zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę z należytą starannością, a w szczególności niezwłocznie wydać
Komitentowi wszystko, co przy wykonywaniu dla niego uzyskał.

KomisRowerowy.pl | ul. Stawki 19 | +48 881 368 368 | komis@wygodnyrower.pl

§10
Komisant zobowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć oddane do sprzedaży komisowej rzeczy od ryzyka kradzieży
z włamaniem, ognia i innych zdarzeń losowych.
§11
Komisant ma prawo do potrącenia prowizji z przekazywanej Komitentowi ceny. Przekazanie uzyskanych korzyści z tytułu
sprzedaży rzeczy nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty sprzedaży rzeczy.
§12
Komisant może żądać zapłaty prowizji także wtedy, gdy umowa sprzedaży rzeczy nie została zawarta z przyczyn leżących
po stronie Komitenta.
§13
Koszty i wydatki związane z wykonaniem umowy ponosi Komisant.
§14
W razie niesprzedania rzeczy, o których mowa w §1 umowy w ciągu 1 miesiąca od dnia ich przekazania Komisantowi,
Komisant może odstąpić od umowy i żądać ich odebrania przez Komitenta w terminie 3 dni roboczych. W razie zwłoki
w odbiorze Komisant ma prawo do żądania kary umownej w wysokości 1% ustalonej w §4 ceny za każdy dzień zwłoki.
§15
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z 3-dniowym
wyprzedzeniem.
2. W przypadku wypowiedzenia umowy przed upływem 7 dni dni od daty jej zawarcia, Komitent zobowiązany będzie
zwrócić Komistanowi koszty przechowania i przygotowania rzeczy do sprzedaży w kwocie 100 zł.
§16
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§17
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§18
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego
dla siedziby Komisanta.
§ 19
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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