
Umowa zlecenia nr ………………….

zawarta w Jemielnicy dnia …………….

pomiędzy:

Arthurem Dada prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Arthur Dada CityTour z siedzibą w
Jemielnicy, przy ul.  Korfantego 3B, 47-133 Jemielnica, NIP: 7561982406, REGON: 368736339, 
zwany w dalszej części umowy Zleceniobiorcą

a

imię i nazwisko: ………………………………………………………………

adres: ………………………………………………………………………...

Pesel: ………………………………………………………………………..

telefon: ………………………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………………………..

zwany w dalszej części umowy Zleceniodawcą

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy,  a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie – w oparciu o parametry
szczegółowo opisane w treści formularza zamówienia stanowiącego załącznik do niniejszej umowy
oraz integralna część umowy – polegające na weryfikacji rynku sprzedaży samochodów używanych,
wyborze  pojazdu,  diagnozowaniu  pojazdu  pod  względem  technicznym,  następnie  zakupu  pojazdu
zaakceptowanego  przez  Zleceniodawcę  na  rzecz  Zleceniobiorcy  celem  ostatecznej  sprzedaży
samochodu na rzecz Zleceniodawcy.

§ 2. SZCZEGÓŁY ZLECENIA
1 Zleceniobiorca  jest  zobowiązany do wykonania  usługi  w ścisłym porozumieniu ze Zleceniodawcą.

Wszystkie przeprowadzone czynności będą potwierdzane sprawozdaniami mailowymi zawierającymi
dokumentację fotograficzną pojazdu, będącego przedmiotem zainteresowania Zleceniodawcy. 

2 Główne decyzje będą ustalane telefonicznie i potwierdzane pisemnie przez Zleceniodawcę.
3 W przypadku kiedy w zakupionym samochodzie  wymiana oleju nastąpiła  dalej  niż  6 miesięcy  od

zakupu  przez  Zleceniobiorcę  lub  braku  jednoznacznej  informacji  w  postaci  wpisu  w  książce
serwisowej/rachunku  potwierdzającego  wymianę  Zleceniodawca  zobowiązany  jest  zlecić  przed
odbiorem jego wymianę w porozumieniu ze Zleceniobiorcą.

4 W sytuacji gdy pojazd sprowadzany jest z innego państwa wówczas Zleceniobiorca zobowiązuje się do
przygotowania wszelkiej dokumentacji koniecznej do rejestracji pojazdu na terenie Polski. Transport
pojazdu  do  siedziby  Zleceniobiorcy,  tj.  Jemielnica,  oraz  opłaty  dodatkowe  tj.:  koszt  podatku
akcyzowego, koszt przeglądu technicznego, koszt tłumaczeń wymaganych do rejestracji zamówionego
pojazdu, uwzględnia kwota wskazana w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.



§ 3. OŚWIADCZENIA STRON
1 Zleceniobiorca oświadcza, iż usługa, o której mowa w § 1 świadczona będzie z należytą starannością,

w oparciu o wiedzę i doświadczenie w zakresie nabywania i zbywania samochodów używanych, jak
również w zakresie weryfikacji pojazdów pod względem technicznym.

2 Zleceniobiorca zobowiązuje się do sprzedaży samochodu, zaakceptowanego przez Zleceniodawcę, na
rzecz Zleceniodawcy.

3 Zleceniodawca oświadcza, iż jest świadomy ryzyka związanego z zakupem samochodu używanego,
które chce podjąć.

4 Zleceniodawca oświadcza,  iż  zobowiązuje się  do kupna od Zleceniobiorcy zaakceptowanego przez
siebie samochodu.

§ 4. CZAS TRWANIA UMOWY
1 Umowę zawarto na czas oznaczony ………………..
2 Jeżeli  w  czasie  trwania  umowy  Zleceniobiorca  nie  znajdzie  żadnego  samochodu  spełniającego

wymagania  Zleceniodawcy,  szczegółowo  opisane  w  treści  formularza  zamówienia  stanowiącego
załącznik  do  niniejszej  umowy,  wówczas  kwota  wynagrodzenia  wskazana  w  §  5  ust.  1  podlega
zwrotowi w wysokości 90 % wpłaty. 

§ 5. WYNAGRODZENIE
1 Zleceniodawca  zobowiązuje  się  do  zapłaty  na  rzecz  Zleceniobiorcy  wynagrodzeniew  wysokości

…………………. zł (…………………………… złotych 00/100) brutto. 
2 Kwota wskazana w ust. 1 zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży pojazdu.
3 Zleceniobiorcy przysługuje prawo do wynagrodzenia określonego w ust. 1 w sytuacji kiedy wykona

wszystkie  czynności  związane  z  realizacją  przedmiotu  umowy  (w  szczególności  związane  z
weryfikacją  rynku  sprzedaży  samochodów,  sprawdzeniem  wybranego  pojazdu  pod  względem
technicznym), a Zleceniobiorca nie zdecyduje się ostatecznie na zakup przedmiotowego pojazdu.

4 Po  zaakceptowaniu  pojazdu  przez  Zleceniodawcę,  a  przed  ostatecznym  zakupem  pojazdu  przez
Zleceniobiorcę, Zleceniodawca jest obowiązany do wpłaty zadatku w wysokości 50% ceny sprzedaży
samochodu  w  terminie  indywidualnie  ustalonym  pomiędzy  stronami  niniejszej  umowy.  Zadatek
zostanie zaliczony na poczet ceny sprzedaży pojazdu.

5 W sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży pojazdu zakupionego przez Zleceniobiorcę
na  zlecenie  i  zgodnie  z  wymaganiami  Zleceniodawcy,  kwota  zadatku  zostanie  zwrócona
Zleceniodawcy po sprzedaży przedmiotowego pojazdu osobie trzeciej. Maksymalny termin sprzedaży
pojazdu  i  zwrotu  zadatku  wynosi  12  miesięcy  od  czasu  złożenia  pisemnego  oświadczenia  przez
Zleceniodawcę o nieprzystąpieniu do umowy sprzedaży przedmiotowego pojazdu.

6 Zleceniodawca uiści wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1  oraz zadatek, o którym mowa w ust. 4 w
formie gotówkowej w biurze Zleceniobiorcy, albo bezgotówkowej – przelewem na rachunek bankowy
Zleceniobiorcy  prowadzony  przez   ……………………………  o  numerze
………………………………………. w terminie wskazanym na fakturze VAT.



§ 6. DANE OSOBOWE
1 Zleceniobiorca oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych Zleceniodawcy, które przetwarza

zgodnie  z  zasadą  zgodności  z  prawem,  rzetelności  i  przejrzystości  na  podstawie  Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz przepisów krajowych regulujących ochronę danych
osobowych.

2 Dane osobowe Zleceniodawcy będą wykorzystane w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy
określonego w § 1 oraz zawarcia umowy sprzedaży wybranego przez Zleceniodawcę samochodu. 

3 Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie Jego danych osobowych w zakresie określonym w ust.
1 i 2.

4 Zleceniodawca  został  poinformowany  o  podstawie  prawnej  przetwarzania  danych  osobowych,
przysługujących  mu  prawach  związanych  z  udostępnieniem  Zleceniobiorcy  danych  osobowych,
okresie przechowywania danych osobowych, sposobie i możliwościach udostępniania i przetwarzania
przez Zleceniobiorcę danych osobowych Zleceniodawcy.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1 W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia23 kwietnia 1964r. kodeks

cywilny.
2 Zmiana zapisów niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3 Wszelkie  spory,  które  wynikną  w  związku  z  realizacją  niniejszej  umowy  będą  rozstrzygane  w

pierwszej  kolejności  na  drodze  negocjacji.  W przypadku  braku  osiągnięcia  porozumienia,  sądem
właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zleceniobiorcy. 

4 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.

…………………………………… ……………………………………….

Zleceniodawca Zleceniobiorca



Załącznik do umowy zlecenia nr …………..
 

z dnia……………..……….

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Lp.
nazwa

specyfikacja

1.
data rozpoczęcia realizacji 
zlecenia

2.
data zakończenia realizacji 
zlecenia

3.
budżet przeznaczony na 
zakup samochodu

4. marka

5. model

6. rodzaj paliwa

7. pojemność silnika

8. typ nadwozia

9.
rocznik samochodu (min. – 
max)

10. przebieg

11. rodzaj skrzyni biegów

12. wyposażenie wymagane

13. wyposażenia preferowane

14.

Dodatkowe informacje

*niepotrzebne skreślić

Rysy,  wgniotki:
akceptowane  nieliczne,
wynikające  ze  zwykłego
użytkowania samochodu 
Stan:  bezwypadkowy,
akceptowane  powtórne
malowanie  do  czterech
elementów,  sprawny
technicznie


