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UMOWA SPRZEDAŻY TOWARÓW 

Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI 

 

 

W dniu ..................................... r. w Kurzej Górze pomiędzy : 

DORADO POLAND Sp. z o.o. Sp. k.   z siedzibą   przy ul. Gostyńskiej 98, 64-000 Kościan,          

NIP 6981838130,  KRS 0000546198  reprezentowaną przez Prezesa Zarządu  zwanym dalej w treści 

umowy „SPRZEDAJĄCYM” 

a 

..................................................................................................................................................... 

reprezentowaną przez: 

..................................................................................................................................................... 
                                       imię i nazwisko, stanowisko osób(osoby) uprawnionej do zawarcia umowy 

 

zwanym dalej w treści umowy „KUPUJĄCYM” 

została zawarta umowa treści następującej: 

 

§ 1 

Kupujący oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą pod firmą .................................................. 

w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego*, Ewidencji Działalności 

Gospodarczej* nr .............................................. 

Nr NIP ............................................................. 

Nr REGON ...................................................... 

i załącza do umowy aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji. działalności gospodarczej lub 

wypis z Krajowego Rejestru Sądowego , zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON.2 
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§ 2 

1. Sprzedający oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą  formie prawnej  jako Spółka 

Komandytowa pod numerem KRS 0000546198 

2. Sprzedający dokonuje sprzedaży towarów z odroczonym terminem płatności po podpisaniu 

niniejszej umowy, w oparciu o złożone przez Kupującego zamówienia lub zakupy dokonane 

bezpośrednio w : 

- sklepie „u Wiechcia” ul. Gostyńska 98, Kurza Góra, 

- sklepie „u Wiechcia” ul. Staszica 4, Śmigiel, 

- drogerii perfumerii JASMIN ul. Gostyńska 100, Kurza Góra, 

- sklepie sportowo-rowerowym DELLO SPORT ul. Gostyńska 100, Kurza Góra, 

przez Kupującego lub przez osoby posiadające Kartę Stałego Klienta wydaną na podstawie 

zaakceptowanego Regulaminu Karty Stałego Klienta. Dokumentem potwierdzającym nabycie 

towaru będzie Faktura VAT (FV) lub Wydanie Zewnętrzne (WZ). Własność sprzedanych towarów 

przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty całej ceny w określonym terminie. 

3. Płatność za pobrany towar następuje przelewem z konta Kupującego w terminie i na konto 

Sprzedającego wskazane na dokumencie sprzedaży lub gotówką w kasie sklepu 

4. Za dzień spełnienia zobowiązania pieniężnego uważa się datę wpływu pieniędzy na konto 

Sprzedającego lub wpłaty gotówki do kasy sklepu. 

5. Z tytułu opóźnienia w zapłacie Sprzedający zastrzega sobie prawo naliczenia maksymalnych 

odsetek ustawowych – zgodnie z treścią art. 481 § 1 i 2 Kodeksu Cywilnego, a także blokadę kart i 

odmowę dalszej realizacji umowy sprzedaży z odroczonym terminem płatności. 

 

§ 3 

Kupujący zobowiązuje się zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące działalności swojej firmy (zmiana 

statusu prawnego, wspólników i właściciela oraz numerów NIP, REGON i konta bankowego i.t.p.) 

niezwłocznie po ich zaistnieniu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni. 

 

§ 4 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

 

§ 5 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 
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§ 6 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Ewentualne spory rozstrzygane na drodze sądowej zostaną przekazane do rozpoznania Sądu, 

właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedającego. 

 

§ 7 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 KUPUJĄCY        SPRZEDAJĄCY 

  

 

 

……………………………………….     ………………………………………. 

(osoba upoważniona do reprezentowania) 

 

 

 

Załączniki: 

1.decyzje o nadaniu nr NIP i REGON 

2.aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny 

wypis z rejestru sądowego ( KRS) 


