
 

 

 Ogólne warunki sprzedaży  

 

IRYDIUM EUROPE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k z siedzibą w Zielonej Górze ustala 

niniejszy regulamin, który określa prawa i obowiązki stron w zakresie wykonywania umowy sprzedaży 

samochodów zawieranej w wyniku złożenia Zamówienia przez Kupującego i realizowanej w oparciu o 

szczegółowe zasady opisane w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży (dalej „OWS”). 

 

§1 Definicje 

Następujące pojęcia, zapisane w treści OWS wielką literą, będą przez Strony rozumiane zgodnie ze 

znaczeniem przyjętym poniżej: 

1) Sprzedawca – IRYDIUM EUROPE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k z siedzibą w 

Zielonej Górze, adres: ul. Wiśniowa 1, 65-517 Zielona Góra, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział 

Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000581987, NIP 9291871708; 

2) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna 

lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 

zdolność do czynności prawnych; 

3) Umowa – umowa sprzedaży Samochodu zawierana przez Sprzedającego i Kupującego na 

podstawie Zamówienia i OWS; 

4) Zamówienie – formularz zawierający wszystkie przedmiotowo istotne informacje na temat 

Samochodu i oraz oświadczenia Stron o woli zawarcia Umowy; 

5) Samochód – przedmiot sprzedaży na podstawie Umowy o parametrach szczegółowo 

określonych w Zamówieniu wraz z dokumentacją; 

6) CMR – międzynarodowy list przewozowy, dokument, na podstawie którego odbywa się 

przewóz Samochodów; 

7) Kodeks cywilny – polska ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 

93 ze zm.). 

 

§2 Postanowienia ogólne 

1. OWS określają zasady zawierania Umów i powinny być stosowane do wszystkich transakcji 

sprzedaży bądź sprzedaży i dostawy Samochodów zawieranych ze Sprzedawcą. Z zastrzeżeniem 

przypadków wyraźnie wskazanych w OWS, Strony zgodnie potwierdzają wyłączne stosowanie 

zasad wynikających z OWS i Zamówienia do wykonania Umowy. 

2. Odstępstwo od stosowania OWS wymaga formy dokumentowej w postaci wiadomości e-mail, pod 

rygorem nieważności. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami wynikającymi z OWS lub 

uzgodnionymi w Zamówieniu, pierwszeństwo mają warunki wynikające z Zamówienia i odnoszą 

się tylko do wykonania Umowy zawieranej na wykonanie przedmiotu Zamówienia zmieniającego 

reguły OWS. Ustalenia dokonywane drogą komunikacji elektronicznej (np. komunikatory mobilne 

i internetowe), telefonicznie bądź w inny sposób nie będą miały zastosowania, jeśli jednoznacznie 

nie potwierdzi tego Sprzedający w oświadczeniu złożonym Kupującemu co najmniej w formie 

wiadomości e-mail. 

3. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego najpóźniej przy zawieraniu Umowy, 

ponadto dostępne są na stronie internetowej www.irydium.com.pl Jeżeli Kupujący pozostaje w 

stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą, tj. zawiera więcej niż jedną Umowę w okresie 3 

lat, akceptację przez Kupującego OWS przy pierwszej zawieranej Umowie uważa się za ich 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgm4tani
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgm4tani


 

 

akceptację dla wszystkich pozostałych Umów do czasu zmiany treści OWS lub odwołania ich 

stosowania. 

4. Brak akceptacji niniejszych OWS przez Kupującego uprawnia Sprzedawcę do wstrzymania wydania 

lub dostawy Samochodu do czasu ich akceptacji poprzez złożenie udokumentowanego 

oświadczenia przez Kupującego. Sprzedawca może wyznaczyć dodatkowy termin do akceptacji 

OWS, a po jego bezskutecznym upływie Sprzedawca może w terminie 30 dni odstąpić od umowy. 

 

§3 Zawarcie Umowy 

1. Zawarcie Umowy następuje na podstawie Zamówienia, którego wzór jest załącznikiem nr 1 do 

niniejszych OWS i które może być modyfikowane przez Sprzedawcę na podstawie ustaleń z 

Kupującym. 

2. Na podstawie zaproszenia do negocjacji przedstawionego przez Sprzedawcę lub Kupującego, 

Strony w drodze korespondencji elektronicznej, innej formy porozumiewania się na odległość lub 

w drodze bezpośredniego kontaktu ustalą podstawowe warunki wykonania Umowy, które zostaną 

opisane w Zamówieniu.  

3. Czynności techniczne polegające na wprowadzeniu zmian w treści Zamówienia mogą zostać 

wykonane tylko przez Sprzedawcę. Przesłanie przez Kupującego zmienionego Zamówienia w 

odpowiedzi na Zamówienie otrzymane od Sprzedawcy wymaga wyraźnego potwierdzenia jego 

przyjęcia przez Sprzedawcę, a Umowa nie będzie poczytywana za zawartą do czasu złożenia 

takiego oświadczenia przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej lub na 

piśmie bądź do czasu przystąpienia do wykonania umowy w myśl ust. 6 poniżej. 

4. Termin, w którym oferta wynikająca z Zamówienia wiąże Sprzedawcę jest oznaczony w 

Zamówieniu, a w razie braku jego wskazania termin związania Sprzedawcy ofertą wynosi 7 dni. 

Sprzedawca ma jednak prawo odwołać ofertę przed upływem tego terminu z powodu okoliczności, 

za które nie ponosi odpowiedzialności, między innymi w przypadku, gdy wynika to z okoliczności 

dotyczących producenta lub dystrybutora Samochodu. 

5. Zamówienie jest podpisywane przez osoby upoważnione do reprezentacji Kupującego, a skany 

podpisanych dokumentów są przesyłane do Sprzedawcy drogą elektroniczną. Jeśli Strony uznają 

to za konieczne, oryginały dokumentów są dostarczane za pomocą poczty tradycyjnej, choć nie 

stanowi to niezbędnego wymogu do skutecznego zawarcia Umowy. 

6. Strony zgodnie przyjmują, że ustalenie przez Strony wszystkich warunków określonych w 

Zamówieniu, przesłanie do Kupującego przygotowanego Zamówienia oraz przystąpienie przez 

Strony do wykonania Umowy – potwierdzone w szczególności, lecz nie wyłącznie takimi 

czynnościami jak wpłata zaliczki przez Kupującego, złożenie oświadczenia przez Kupującego o 

zgodzie na zaproponowane przez Sprzedawcę warunki za pośrednictwem wiadomości e-mail lub 

w innej formie dokumentowej bądź poinformowanie Kupującego przez Sprzedawcę o zamówieniu 

Samochodu u producenta lub o innych czynnościach zmierzających do wykonania Umowy, przy 

jednoczesnym braku niezwłocznego (nie później niż w terminie 24 godzin) sprzeciwu Kupującego 

wobec wykonania tych czynności – będzie poczytywane za złożenie przez Kupującego 

oświadczenia o zawarciu Umowy. 

7. Sprzedawca zastrzega, że w terminie 7 dni od otrzymania od Kupującego oświadczenia o zawarciu 

Umowy Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, na podstawie 

oświadczenia złożonego Kupującemu drogą elektroniczną. 

 

§4 Informacje o Samochodach i cenach 



 

 

1. Informacje dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy www.irydium.com.pl lub w inny sposób 

prezentowane przez Sprzedawcę w katalogach, ulotkach bądź innych materiałach informacyjnych 

lub reklamowych mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty, na podstawie której możliwe 

jest zawarcie Umowy. 

2. Ceny przedstawiane przez Sprzedawcę nie zawierają podatku VAT, chyba, że przedstawiona 

informacja wyraźnie wskazuje, że podana cena jest ceną brutto. 

3. Cena wskazana w Zamówieniu obejmuje jedynie świadczenia i Samochody wymienione w 

Zamówieniu, w szczególności cena nie obejmuje transportu, opłat bankowych, celnych, 

ubezpieczenia, magazynowania, załadunku i rozładunku, chyba że Zamówienie stanowi inaczej. 

4. W okresie realizacji Umowy Sprzedawca zastrzega możliwość zmian w wyposażeniu lub odchylenia 

w odcieniach, o ile można domniemywać, że na zmiany lub odchylenia uwarunkowane interesem 

Sprzedającego, Kupujący wyraziłby zgodę, a jednocześnie takie zmiany lub odchylenia nie mają 

istotnego znaczenia dla wykonania Umowy. Wprowadzenie takich zmian nie będzie stanowiło 

podstawy do odstąpienia Kupującego od Umowy z winy Sprzedawcy. 

5. Dane wskazane przy zawarciu Umowy, opisy i zdjęcia poglądowe Samochodu, wymiarów i masy, 

zużycia materiału, kosztów eksploatacji, danych o konsumpcji paliwa i innych wartości związanych 

z Samochodem należy traktować jako informacje podane w przybliżeniu. 

6. Cena Samochodu wskazana w Zamówieniu może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od 

Sprzedawcy, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany. W razie podwyższenia ceny 

sprzedaży względem jej wysokości wynikającej z Zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od 

umowy z zachowaniem warunków ustalonych w §7 ust. 3.  

7. Łącznie z Samochodem Kupującemu wydawana jest dokumentacja zapewniona przez producenta, 

w tym Certyfikat Zgodności (CoC) w języku dostarczanym przez producenta. 

 

§5 Warunki płatności 

1. Jeśli Strony nie ustaliły inaczej, zapłata wynagrodzenia za Samochód oraz inne ewentualne 

świadczenia Sprzedawcy opisane w Zamówieniu następuje w dwóch częściach – jako zaliczka oraz 

płatność końcowa, wpłacana przed wydaniem Samochodu. 

2. Zaliczka powinna zostać wpłacona w wysokości i terminie wynikającym z Zamówienia na rachunek 

Sprzedawcy wskazany w Zamówieniu. Zaksięgowanie zaliczki na rachunku Sprzedawcy powinno 

nastąpić najpóźniej jeden dzień przed zamówieniem Samochodu do produkcji lub do dostawy u 

producenta lub dystrybutora. 

3. Płatność końcowa powinna nastąpić przed wydaniem Samochodu Kupującemu, a do czasu zapłaty 

Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z wydaniem. Koszty powstałe z tytułu wstrzymania się 

Sprzedawcy z wydaniem Samochodu, między innymi koszty magazynowania, transportu, nadzoru 

nad Samochodem obciążają Kupującego. 

4. Płatności na podstawie faktur wystawionych przez Sprzedawcę powinna nastąpić w całości przed 

wydaniem Samochodu. W informacjach wskazanych na fakturze znajduje się nr nadwozia (VIN) 

Samochodu, na podstawie którego Kupujący powinien ustalić zgodność parametrów i 

wyposażenia Samochodu z Zamówieniem. Dokonanie płatności końcowej stanowi potwierdzenie 

przez Kupującego zgodności Samochodu z Zamówieniem i rezygnację z przedstawiania 

późniejszych zastrzeżeń z tytułu braku oczekiwanych właściwości lub wyposażenia Samochodu. 

5. W przypadku opóźnień w zapłacie wymagalnych faktur Sprzedający ma prawo wstrzymać 

realizację dalszej części Umowy (w tym wydanie Samochodu) lub realizację innych Umów 

zawartych z Kupującym do czasu uregulowania zaległości. 
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6. Opóźnienia w zapłacie mogą spowodować zmianę terminów realizacji świadczeń Sprzedającego 

wynikających z Umowy, jednakże Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za powstałe z 

ten sposób opóźnienie w wykonaniu Umowy i takie okoliczności nie będą stanowiły podstawy do 

stwierdzenia naruszenia przez Sprzedającego postanowień Umowy zawartej z Kupującym. 

7. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur elektronicznych bez podpisu wystawcy 

i doręczania ich w formie elektronicznej. 

8. Strony przyjmują, że za dzień zapłaty jest uznawana data wpływu środków na rachunek 

Sprzedającego. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki dokonania płatności na 

niewłaściwy rachunek Sprzedawcy, w tym za zapłatę na konto prowadzone w innej walucie niż 

waluta, w której Kupujący dokonał płatności. W szczególności Kupujący będzie zobowiązany do 

pokrycia kosztów przewalutowania i różnic kursowych przed wydaniem Samochodu Kupującemu. 

W razie wątpliwości rozstrzygający jest nr rachunku wskazany przez Sprzedawcę na fakturze. 

9. Kupujący może dokonać potrąceń z roszczeń Sprzedającego wyłącznie w przypadku, gdy roszczenia 

Kupującego są bezsporne i uznane na piśmie przez Sprzedającego lub są prawomocnie zasądzone. 

10. W przypadku zaległości w zapłacie z tytułu odsetek lub innych kosztów oprócz kwoty głównej, 

Sprzedający zaliczy wpłatę Kupującego w jakiejkolwiek wysokości najpierw na poczet kosztów, w 

dalszej kolejności odsetek, a dopiero po ich uregulowaniu na poczet należności głównej. 

 

§6 Dostawa i przedstawienie Samochodu do odbioru 

1. Jeśli Strony ustalą w Zamówieniu, że w ramach zawartej Umowy jednym ze świadczeń Sprzedawcy 

będzie dostawa Samochodu pod wskazany przez Kupującego adres, dostawa będzie realizowana 

według zasad określonych poniżej. 

2. Termin i miejsce dostawy powinny zostać wskazane w Zamówieniu i wprowadzone przez 

Sprzedającego na podstawie ustaleń przyjętych z Kupującym, a jeśli w dacie składania Zamówienia 

termin i miejsce dostawy nie są znane Kupujący wskaże je nie później niż na 7 dni przed dostawą 

Samochodu. O ile Strony nie ustaliły inaczej, koszty realizacji dostawy ponosi Kupujący, w tym 

wszelkie koszty niewskazane w Zamówieniu, a mogące wyniknąć w czasie realizacji Umowy np. 

przepakowanie lub przeładunek Samochodu bądź opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji 

Umowy. 

3. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Samochodu w ustalonym zgodnie z Umową terminie i 

miejscu dostawy oraz sprawdzenia stanu Samochodu. W tym celu Kupujący powinien zapewnić 

możliwość rozładunku i pozostawienia Samochodu w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie 

opóźnienia Kupującego w realizacji tego obowiązku bądź w przypadku braku lub niewłaściwej jego 

realizacji Sprzedający może obciążyć Kupującego wszelkimi powstałymi z tego tytułu kosztami. 

4. W razie ustalenia, że odbiór Samochodu zostanie wykonany przez Kupującego w siedzibie 

Sprzedawcy lub miejscu przez Sprzedawcę wskazanym, Kupujący jest zobowiązany do odebrania 

Samochodu zgodnie z warunkami wynikającymi z Umowy. 

5. W przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze Kupujący może zostać obciążony kosztami 

magazynowania, z zastrzeżeniem innych przysługujących Sprzedawcy praw. 

6. Odbiór Samochodu w każdym przypadku następuje na podstawie dokumentu CMR 

przedstawianego przez przewoźnika. Na dokumencie CMR Kupujący powinien oznaczyć 

ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie transportu i przesłać skan dokumentu CMR wraz z 

dokumentacją fotograficzną szkód do Sprzedawcy do godziny 15:00 dnia następującego po 

odbiorze Samochodu, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na odpowiedzialność 

Sprzedawcy w zakresie szkód powstałych w transporcie, dostawie lub wyładowywaniu. 



 

 

7. Niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu dostawy lub przedstawienia Samochodu do odbioru 

uprawnia Kupującego do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw, jeżeli Sprzedawca 

pomimo otrzymania pisemnego wezwania wyznaczającego dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 

tygodni, nie wykona ciążącego na nim obowiązku oraz jeżeli Sprzedawca jednocześnie ponosi winę 

za okoliczności powodujące niedotrzymanie terminu. Odpowiednie zastosowanie znajdą w tym 

zakresie postanowienia ust. 8 poniżej. 

8. Strony ustalają, że termin dostawy lub przedstawienia Samochodu do odbioru ulega przedłużeniu 

o czas trwania przeszkody wynikającej z okoliczności niezależnych od Stron, w tym między innymi 

spowodowanej nieterminową realizacją świadczeń przez dostawców Sprzedawcy, w tym w 

szczególności producenta Samochodu, bądź w razie wystąpienia siły wyższej, przez którą Strony 

rozumieją między innymi, lecz nie wyłącznie nieprzewidywalne zakłócenia w organizacji pracy 

przedsiębiorstwa Sprzedawcy, np. brak prądu, opóźnienia transportowe i celne, szkody 

transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu 

ciężarowego, trudne warunki atmosferyczne na drogach, niedobory energii elektrycznej, 

niedobory materiałowe i surowcowe, wprowadzenie nowych przepisów ograniczających lub 

utrudniających możliwość realizacji świadczeń wynikających z Umowy, jak również opóźnienia 

związane z czasem i trybem pracy organów administracji lub osób trzecich, w tym oczekiwanie na 

wydanie decyzji lub zwolnienie środków Sprzedawcy lub Kupującego przez Urząd Skarbowy. 

Niedotrzymanie terminu dostawy lub przedstawienia Samochodu do odbioru przez Sprzedawcę z 

opisanych powyżej przyczyn powoduje, że Kupującemu nie przysługują roszczenia o naprawienie 

szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania Umowy.  

 

§7 Odstąpienie od umowy 

1. Sprzedawca może odstąpić od Umowy zgodnie z warunkami zastrzeżonymi w OWS, powszechnie 

obowiązujących przepisach oraz w razie, gdy Kupujący w istotny sposób narusza postanowienia 

Umowy, w tym w szczególności: 

1) nie realizuje obowiązku zapłaty, a wezwanie skierowane przez Sprzedawcę do Kupującego do 

wykonania tego obowiązku wyznaczające dodatkowy termin na jego realizację pozostaje 

bezskuteczne, 

2) nie realizuje obowiązku odbioru Samochodu lub w inny sposób nie współdziała ze 

Sprzedawcą w celu wykonania Umowy, a wezwanie skierowane przez Sprzedawcę do 

Kupującego do wykonania tego obowiązku wyznaczające dodatkowy termin na jego realizację 

pozostaje bezskuteczne. 

2. Kupujący może odstąpić od Umowy zgodnie z warunkami zastrzeżonymi w OWS oraz w razie, gdy 

ograniczenia, o których mowa w §6 ust. 8, spowodują przesunięcie terminu przedstawienia do 

odbioru lub dostawy Samochodu o czas przekraczający 6 miesięcy względem terminów przyjętych 

w Umowie. 

3. Odstąpienie od Umowy przez Stronę powinno pod rygorem bezskuteczności nastąpić na 

podstawie oświadczenia złożonego drugiej Stronie za pośrednictwem korespondencji e-mail w 

terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy, pod rygorem 

utraty prawa do odstąpienia od Umowy. 

4. W razie odstąpienia przez Kupującego od Umowy z przyczyn niedotyczących Sprzedawcy lub w 

razie odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy w wyniku okoliczności, za które Kupujący ponosi 

odpowiedzialność, zaliczka, o której mowa w §5 może zostać w całości zatrzymana przez 

Sprzedawcę na poczet kosztów związanych z przygotowaniem do wykonania lub częściowym 



 

 

wykonaniem Umowy lub wszelkich pozostałych kosztów wynikających z współpracy z Kupującym. 

Nie wyłącza to prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

 

§8 Przedstawicielstwo 

1. Przez cały okres realizacji Umowy Kupujący będzie utrzymywał kontakt ze Sprzedawcą za 

pośrednictwem wyznaczonej do tego osoby wskazanej w Zamówieniu (Przedstawiciel 

Kupującego). 

2. Oświadczenia oraz informacje dotyczące wykonania Umowy pochodzące od Przedstawiciela 

Kupującego będą przez Strony traktowane jako oświadczenia samego Kupującego. Sprzedawca 

będzie kierować pytania, informacje i prowadzić inne ustalenia z Przedstawicielem 

Zamawiającego. 

3. Zmiana Przedstawiciela Kupującego nie będzie stanowiła zmiany Umowy i nie wymaga 

sporządzenia aneksu. Do skuteczności takiej zmiany potrzebne jest złożenie przez Kupującego 

stosownego oświadczenia za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. 

4. Sprzedawca może w treści Zamówienia powołać przedstawiciela do kontaktu z Kupującym w 

zakresie odpowiadającym czynnościom opisanym w ust. 2. 

 

§9 Odpowiedzialność i ograniczenia 

1. Odpowiedzialność Stron z tytułu wykonania Umowy jest ustalona na podstawie zasad 

wynikających z przepisów ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień Umowy. 

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego obejmuje wyłącznie stratę powstałą na skutek 

niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy i w wyniku okoliczności, do których 

Sprzedawca doprowadził swoim rażącym niedbalstwem lub winą umyślną. 

3. Wyklucza się osobistą odpowiedzialność cywilną Przedstawicieli Sprzedawcy lub osób, którym 

powierzył on wykonanie zobowiązania oraz pracowników Sprzedającego, z wyjątkiem przypadków 

rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. W przypadku strat spowodowanych rażącym 

niedbalstwem stosuje się ograniczenie odpowiedzialności dotyczące Sprzedającego.  

4. Ograniczenia odpowiedzialności nie stosuje się w przypadku zawinionego uszczerbku na życiu, 

ciele i zdrowiu. 

5. Strony wyłączają możliwość dochodzenia przez Kupującego roszczeń o zwrot utraconych korzyści. 

6. W oparciu o przepis art. 558 Kodeksu cywilnego Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi w sytuacji, gdy Kupujący przystępuje do Umowy działając w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej. Strony ponadto wyłączają stosowanie przepisu art. 661 Kodeksu 

cywilnego. 

7. Producent Samochodu udziela gwarancji jakości na okres przewidziany w oświadczeniu 

gwarancyjnym, które stanowi element dokumentacji wydawanej Kupującemu wraz z 

Samochodem. Na podstawie udzielonej gwarancji Kupujący wykonuje swoje uprawnienia w 

stosunku do producenta (podmiotu udzielającego gwarancji) przypadku, gdy Samochód nie ma 

właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Bieg terminu, na który zostaje udzielona 

gwarancja rozpoczyna się z chwilą wydania Samochodu przez oficjalnego dystrybutora, co może 

nastąpić przed wydaniem Samochodu do rąk Sprzedawcy. 

8. Wszelkie oświadczenia i żądania w związku z udzieloną gwarancją powinny być składane 

producentowi Samochodu. 



 

 

 

§10 Ryzyko i zastrzeżenie własności 

1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Samochodu przechodzi na Kupującego w chwili przekazania go 

upoważnionej do odbioru osobie. Strony rozumieją w ten sposób wydanie Samochodu 

Kupującemu w siedzibie Sprzedającego lub wydanie Samochodu Kupującemu po jego dostarczeniu 

w miejsce wskazane przez Kupującego, jak również wydanie Samochodu spedytorowi lub 

przewoźnikowi wybranemu przez Kupującego. 

2. Zgodnie z treścią przepisu art. 589 Kodeksu cywilnego Kupujący staje się właścicielem Samochodu 

w momencie całkowitej zapłaty za Samochód i wydania Samochodu, z momentem wystąpienia 

późniejszego z tych zdarzeń (jeśli w wyjątkowej sytuacji Sprzedający wyda Samochód przez zapłatą 

pełnej ceny sprzedaży). Jeżeli Kupujący nie dokona w całości lub w części zapłaty w określonym 

terminie, wówczas Sprzedający ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu wydanego Samochodu. 

Sprzedający może również żądać dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku utraty, uszkodzenia 

lub zniszczenia Samochodu, w szczególności, gdy wartość Samochodu odebranego przez 

Sprzedającego od Kupującego jest niższa od ceny, którą Kupujący powinien uiścić za przekazany 

mu Samochód. Ponadto, Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami użytkowania 

Samochodu za każdy dzień posiadania Samochodu bez prawa własności kwotą nie niższą niż 

100,00 (słownie: sto zł 00/100), jakkolwiek to prawo nie ogranicza Sprzedającego w dochodzeniu 

dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych.  

3. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest 

on zobowiązany oznaczyć Samochód w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności 

na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia Samochodu stanowiącego własność Sprzedającego 

w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on 

niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw 

względem podmiotu dokonującego zajęcia Samochodu w ramach wszelkich dostępnych środków. 

Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje 

o tym, gdzie jest przechowywany Samochód objęty zastrzeżeniem własności. 

 

§11 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2003 r. 

Nr 139 poz. 1323 ze zm.) oraz pozostałe przepisy prawa polskiego. 

2. Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie. Wyklucza się stosowanie 

przepisów o zawieraniu międzynarodowych umów sprzedaży rzeczy ruchomych oraz o 

międzynarodowym nabywaniu rzeczy ruchomych, w tym w szczególności przepisów Konwencji 

Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 

1980 r. (CSIG). 

3. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z Umowy przez Kupującego bez pisemnej zgody 

Sprzedającego. 

4. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek 

postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez 

wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, o ile nieważność lub niewykonalność 

takiego postanowienia nie uniemożliwi realizacji celu, w jakim Umowa została zawarta. 

5. Roszczenia lub spory pomiędzy Stronami wynikające z Umowy lub jej dotyczące, w tym także na 

tle ważności jej zawarcia lub interpretacji jej postanowień, których nie można rozwiązać 



 

 

polubownie, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla Sprzedawcy. 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo złożenia powództwa do sądu właściwego dla Kupującego, 

jeżeli może to wpłynąć na przyśpieszenie rozstrzygnięcia sporu. 

6. Przystępując do Umowy Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez 

Sprzedawcę oraz podmioty działające na jej zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją 

Umowy. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z postanowień ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.), w 

szczególności ma on prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Podanie danych osobowych jest 

warunkiem zawarcia Umowy i jest niezbędne do realizacji przewidziany w niej celów. Brak zgody 

na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia Umowy i 

realizacji jej postanowień. 

 


