Umowa sprzedaży

Zawarta w dniu .......................................... r. w ............................................
/dzień miesiąc rok/
/miejscowość/
pomiędzy: ................................. z siedzibą w ......................przy ul. ...................., reprezentowaną przez:
/firma/
/miejscowość/
..................................................., nazwanym dalej Sprzedawcą,
/imię i nazwisko reprezentanta/
a ......................................., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ....................... z siedzibą
/ imię i nazwisko reprezentanta/
/firma/
w ......................... przy ul. ........................., reprezentowanym przez: .................................................,
/miejscowość/
/imię i nazwisko reprezentanta/
zwanym dalej Kupującym, o treści następującej:

§ 1.1.
Na podstawie zamówienia Kupującego z dnia............................... r. Sprzedawca sprzedaje,
/dzień miesiąc rok/
a Kupujący nabywa .............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
/przedmiot ilość/
1.2.
Cena jednostkowa ............................................... wynosi ................ (słownie ..............................) złotych.
/przedmiot umowy/
/cena/
§ 2.1.
Przedmiot umowy zostanie wydany Kupującemu w dniu ........................................... r. w magazynie
/dzień miesiąc rok/
Sprzedawcy w .................................................. przy ul. ..................................................
/miejscowość/
2.2.
Przedmiot umowy wydany zostanie Kupującemu w oryginalnym opakowaniu wytwórcy.
§ 3.1.
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie .................... dni od dnia otrzymania faktury.
3.2.
Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy Sprzedawcy w ......................................................
/nazwa banku/
nr rachunku ...........................................................................
3.3.
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Kupującego.
§ 4.1.
W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Sprzedawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości ........% wartości przedmiotu umowy za każdy
dzień zwłoki.

4.2.
Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości ........ %
wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w jego odbiorze.
4.3.
W sytuacji, gdy kary umowne, ustanowione w ust. 1 i 2, nie pokrywają szkody, stronom przysługuje prawo
żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 5.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 6.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający

Kupujący

.......................................
/imię i nazwisko/

.......................................
/imię i nazwisko/

