
UMOWA SPRZEDAŻY nr …….../2019

zawarta w dniu ………………..  r. w Warszawie 

pomiędzy 

Metal  Market  Europe  sp.  z  o.o.  (Spółka)  z  siedzibą  w  00-480  Warszawa  przy  ul.  Wiejska  11/1,

zarejestrowaną  w  Sądzie  Rejonowym  dla  m.  st.  Warszawy  w  Warszawie  XII  Wydział  Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr  0000443179 reprezentowaną przez  Kamila  Filipa  Iwickiego –

prezesa  zarządu/Rafała  Krzemińskiego  –  członka  zarządu  działającego  w  imieniu  Spółki  na  podstawie

pełnomocnictwa z dnia 5 stycznia 2018 roku,1)  

zwaną w treści umowy "Kupującym", a 

Panem/Panią  …………………………………………………………….  legitymującym  się  dowodem  osobistym

……………………..  wydanym  przez  ………………………………….,  zwanym  dalej  "Sprzedawcą",  o  następującej

treści:

§ 1.

1. Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu sprzedaży, 

tj……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….……………….…, 

a przedmiot ten nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz jest wolny od wad fizycznych.

2. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje przedmiot sprzedaży opisany w ust. 1 za cenę wskazaną w 

§ 2 umowy.

3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w dniu zawarcia umowy.
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§ 2.

Kupujący zapłaci Sprzedawcy za przedmiot sprzedaży cenę: …………………………… zł

(słownie:  ……………………………………………………..  złotych  …../100)   gotówką w dniu  zawarcia  umowy po

wydaniu Kupującemu przedmiotu sprzedaży.

§ 3.

W  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  mają  zastosowanie  przepisy

kodeksu cywilnego.

§ 4.

W razie sporów wynikających z niniejszej umowy strony będą się starały rozstrzygnąć je polubownie, a

w braku takiej możliwości sprawę rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Kupującego. 

§ 5.

Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

§ 6.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  po 1 dla każdej ze stron.

Sprzedawca Kupujący
......................................... .........................................

1) niepotrzebne skreślić.
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