WARUNKI HANDLOWE ZAKUPU POJAZDÓW PRZEZ AAA AUTO
3.4 Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 6.2. Z chwilą wydania Samochodu przechodzą na Kupującego
3 miesięcy od stwierdzenia wady w przypadku jeżeli ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
Sprzedawca podstępnie zataił wadę Samochodu.
1.1. Niniejsze Warunki handlowe (zwane dalej „WH“)
7. Pozostałe postanowienia
stanowią integralną część umowy sprzedaży, której
7.1. W razie rozwiązania umowy sprzedaży na mocy
przedmiotem jest sprzedaż samochodu wyszczególnionego w 4. Kary umowne
umowie sprzedaży (zwanego dalej „Samochodem“) 4.1. Jeżeli okaże się, że w momencie sprzedaży Samochodu porozumienia Stron umowy na wniosek Sprzedawcy przed
Samochodu
Nowemu
właścicielowi
przez
zawieranej między osobą prawną lub fizyczną wymienioną w przez Sprzedawcę Kupującemu, Samochód był własnością sprzedażą
umowie sprzedaży jako osoba sprzedająca, z jednej strony firmy leasingowej lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej Kupującego, Sprzedawca zapłaci Kupującemu za odsprzedaż
(zwana dalej „Sprzedawcą“) a Autocentrum AAA AUTO sp. z (zwanej dalej „Właścicielem“), lub wyjdą na jaw pojazdu, cenę sprzedaży z niniejszej umowy sprzedaży
o.o. z siedzibą w Piasecznie , jako kupującym, (zwaną dalej jakiekolwiek inne fakty będące sprzeczne z którymkolwiek ustaloną między Kupującym i Sprzedawcą powiększoną o 3%.
„Kupującym“).
oświadczeniem Sprzedawcy wymienionym w punkcie 2.1. lit. 7.2. W razie rozwiązania umowy sprzedaży, Sprzedawca
a) WH dopiero po tym, jak Kupujący w ramach swojej zobowiązany jest odebrać Samochód z powrotem od
działalności gospodarczej sprzedał Samochód nowemu Kupującego najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od
2. Oświadczenie Sprzedającego
właścicielowi (zwanemu dalej „Nowym właścicielem“), dnia rozwiązania umowy sprzedaży. W razie niedotrzymania
2.1. Sprzedawca oświadcza i gwarantuje Kupującemu, że
Kupujący ma prawo żądać od Sprzedawcy zapłaty kary tego obowiązku Sprzedawca zobowiązany jest zapłacić
a)
Samochód nie posiada żadnych wad prawnych, w umownej w wysokości ceny sprzedaży Samochodu określonej Kupującemu karę umowną w wysokości 50,- PLN za
szczególności nie jest obciążony prawem zastawu, prawem w umowie sprzedaży (łącznie kwotą podatku VAT), jeżeli każdy dzień zwłoki aż do dnia odebrania Samochodu od
najmu, prawem użytkowania lub jakimkolwiek innym zostaną spełnione następujące warunki:
Kupującego. Kupujący jest uprawniony do dochodzenia
prawem osoby trzeciej. Sprzedawca oświadcza również, że
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary
a)
w
związku
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bądź
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umownej jeżeli szkoda powstała w związku z niewykonaniem
zobowiązaniami
Sprzedawcy
nowy
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będzie
bądź karne które ma związek z Samochodem
ani
lub nienależytym wykonaniem zobowiązania Sprzedawcy
postępowanie egzekucyjne, oraz że Samochód bądź majątek zobowiązany wydać Samochód jakiejkolwiek osobie trzeciej przewyższa wysokość zastrzeżonej na ten wypadek kary
tym
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ruchomy Sprzedawcy nie jest przedmiotem zabezpieczenia w
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oraz że nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
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lub
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8. Postanowienia końcowe
Kupujący zwróci Nowemu właścicielowi cenę
b)
Samochód nie został uszkodzony podczas b)
8.1. W razie sprzeczności treści umowy z WH strony w
powodzi (tzn. przede wszystkim Samochód nie stał na sprzedaży, za którą sprzedał mu Samochód.
zakresie istniejących sprzeczności są związane umową.
4.2.
Kupujący jest ponadto uprawniony
zalanym terenie, nie znajdował się pod wodą, wnętrze nie
8.2. Zmiana treści umowy sprzedaży i WH wymaga formy
żądać od Sprzedawcy zapłaty kary umownej w
zostało zanieczyszczone przez błoto ani nieczystości
pisemnej pod rygorem nieważności.
wysokości ceny sprzedaży Samochodu określonej
naniesione przez powódź);
w umowie sprzedaży (łącznie z ewentualnym 8.3. Umowa sprzedaży zawarta jest pod prawem polskim.
c)
stan licznika Samochodowego, który został
podatkiem VAT), jeżeli po odebraniu Samochodu 8.4. Umowa sprzedaży wchodzi w życie z chwilą zawarcia.
wyszczególniony w umowie sprzedaży, odpowiada stanowi
od Sprzedawcy, a przed jego sprzedażą Nowemu 8.5. Niniejsze brzmienie WH jest kompletnym porozumieniem
rzeczywistemu przejechanych kilometrów, jest dokładny i
właścicielowi wyjdzie na jaw, że w momencie Stron umowy, zastępującym jakiekolwiek wcześniejsze
prawdziwy.
sprzedaży
Samochodu
przez
Sprzedawcę ustalenia Stron umowy dotyczące Samochodu.
2.2.
Jeżeli Samochód znajduje się w
Kupującemu Samochód był własnością firmy
8.6. Niniejsze WH obowiązują od dnia 15.02.2015 r.
małżeńskiej wspólności majątkowej, Sprzedawca
leasingowej lub jakiejkolwiek osoby trzeciej i/lub
oświadcza, że poinformował swojego/swoją
wyjdą na jaw inne fakty, które są sprzeczne z
męża/żonę o planowanej sprzedaży Samochodu
jakimkolwiek
oświadczeniem
Sprzedawcy Data: ……………
zgodnie z umową sprzedaży i że ten/ta wyraził/wymienionym w punkcie 2.1. lit. a) niniejszych
a na to zgodę i nie sprzeciwia się sprzedaży. W
WH i Kupujący będzie zobowiązany
wydać
Podpis: ______________________
przypadku,
gdy
oświadczenie
okaże
się
Samochód osobie trzeciej w tym organom
nieprawdziwe, Sprzedawca ma obowiązek pokryć
ścigania, organom postępowania egzekucyjnego,
wszelkie szkody powstałe po stronie Kupującego
wykonawczego lub upadłościowego, ewentualnie Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w związku z nieprawdziwym oświadczeniem.
bezpośrednio Właścicielowi, lub Samochód przez Autocentrum AAA AUTO sp. z o.o. z siedzibą w
2.3.
Sprzedawca został poinformowany o
zostanie odebrany przez organy ścigania, organy Piasecznie, ul. Okulickiego 3, 05-500 Piaseczno w celach
możliwych skutkach prawnych nieprawdziwości
postępowania
egzekucyjnego
lub marketingowych, statystycznych i analitycznych, zgodnie z
wyżej wymienionych oświadczeń łącznie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997
upadłościowego.
możliwością
wypełnienia
przesłanek
4.3.
Jeżeli kiedykolwiek, tzn. również po roku (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).
przestępstwa oszustwa zgodnie z odpowiednimi
sprzedaży Samochodu Kupującemu, wyjdą na Jestem świadomy(-a), że podanie danych osobowych jest
postanowieniami Kodeksu karnego.
jaw
fakty
sprzeczne
z
oświadczeniem dobrowolne i że mam prawo kontroli przetwarzania danych
Sprzedawcy wymienionym w punkcie 2.1. lit. c) oraz prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
1. Postanowienia wstępne

3. Odpowiedzialność za wady
3.1. Strony modyfikują odpowiedzialność z tytułu rękojmi za
wady w następujący sposób: w razie stwierdzenia wady
Samochodu, za którą odpowiada Sprzedawca, Kupujący ma
prawo według swego uznania wymagać: (i) usunięcia wady
poprzez dostarczenie brakującej rzeczy lub naprawę rzeczy
lub (ii) wymiany rzeczy na wolna od wad (iii) odpowiedniego
obniżenia ceny sprzedaży, lub (iv) ma prawo odstąpić od
umowy sprzedażyjednoczęsnie strony wyłaczają ograniczenie
mozliwiści odstąpienia lub obniżenia ceny w razie wadliwości
rzeczy wskazane w art. 560 §1 kodeksu cywinego tj.
mozliwość usunięcia wady lub wymiany rzeczy wadliwej przez
Sprzedawcę. Postanowienia niniejszego punktu 3.1 powyżej
nie mają zastosowania w przypadku kiedy Sprzedawcą jest
konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Jeżeli
Kupujący skorzysta z przysługującego mu prawa do obniżenia
ceny sprzedaży na podstawie rękojmi za wady, Sprzedawca
winien zapłacić Kupującemu kwotę o którą cena została
obniżona, łącznie z odszkodowaniem za szkodę poniesioną
przez Kupującego w terminie 15 (piętnastu) dni od dnia
dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia Kupującego o
obniżeniu ceny, w razie zwłoki Sprzedawca zobowiązany
będzie do zapłacenia Kupującemu odsetek ustawowych od
kwoty o którą obniżono cenę sprzedaży powiększoną o
należne odszkodowanie. W razie zwłoki z zapłatą kwoty o
którą obniżono cenę sprzedaży Kupującemu będzie
przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w
terminie 30 dni po bezskutecznym upływie dodatkowo
wyznaczonego Sprzedawcy 3-dniowego terminu na zapłatę
Postanowienia zdania poprzedniego nie mają zastosowania w
przypadku kiedy Sprzedawcą jest konsument w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego.
Ponadto strony modyfikują odpowiedzialność z tytułu rękojmi
za wady poprzez wyłączenie stosowania następujących
artykułów kodeksu cywilnego: art. 557 §1, art. 560 §4, art.
563, art. 565. Postanowienia zdania poprzedniego nie mają
zastosowania w przypadku kiedy Sprzedawcą jest konsument
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

WH, Kupujący ma prawo żądać od Sprzedającego
zapłacenia kary umownej w wysokości 50% ceny Podpis:_______________________
kupna.
4.4 Strony umowy, zgodnie potwierdzają że kary umowne
wskazane w punktach 4.1-4.3 są zostały uzgodnione w
odpowiedniej wysokości uzasadnionej zwłaszcza w związku
z możliwym naruszeniem dobrego imienia Kupującego.

Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych
w celu przetwarzania ich do celów marketingowych,
statystycznych i analitycznych, następującym podmiotom:
AAA AUTO Group N.V., AAA AUTO a.s. Jestem świadomy(-a),
4.5.
Kary
umowne
wymienione
w że podanie danych osobowych jest dobrowolne i że mam
niniejszym punkcie 4 powyżej będą płatne w prawo kontroli przetwarzania danych oraz prawo dostępu do
terminie 10 (dziesięciu) dni od wezwania treści swoich danych i ich poprawiania.
Sprzedawcy przez Kupującego. .

4.6.
Kupujący może żądać od Sprzedawcy Podpis:_______________________
odszkodowania
przenoszącego
wysokość
zastrzeżonej kary umownej, jeżeli szkoda
powstała w związku z niewykonaniem lub Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
nienależytym
wykonaniem
zobowiązania przez Autocentrum AAA AUTO sp. z o.o. z siedzibą w
Sprzedawcy przewyższa wysokość zastrzeżonej Piasecznie, ul. Okulickiego 3, 05-500 Piaseczno w celach
przesyłania
informacji
handlowej,
również
drogą
na ten wypadek kary umownej.
elektroniczną, zgodnie z ustawą o ochronie danych
4.7 Postanowienia punktu 4 powyżej nie mają zastosowania
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.
w przypadku, gdy Sprzedawcą jest konsument w rozumieniu
U. 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca
przepisów kodeksu cywilnego.
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst
jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.). Jestem
5. Odstąpienie od umowy
świadomy(-a), że podanie danych osobowych jest
5.1. Oprócz podstaw wprost przewidzianych przez prawo lub dobrowolne i że mam prawo kontroli przetwarzania danych
inne postanowienia niniejszych WH Kupujący ma prawo oraz prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 30 dni od
a)
powzięcia
wiadomości
że
którekolwiek
z Podpis:_______________________
oświadczeń Sprzedającego wymienionych w punkcie 2.1. lub
2.2. jest nieprawdziwe, niezależnie od tego, czy Sprzedający
Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych
w momencie sprzedaży o tym wiedział czy też nie.
w celu przetwarzania ich do celów przesyłania informacji
b)
odmowy przez właściwy organ administracji handlowej, również drogą elektroniczną, następującym
przerejestrowania Samochodu na Kupującego lub Nowego podmiotom: AAA AUTO Group N.V., AAA AUTO a.s. Jestem
właściciela z jakiegokolwiek powodu. W przypadku gdy świadomy(-a), że podanie danych osobowych jest
Sprzedawcą jest konsument w rozumieniu prawa cywilnego dobrowolne i że mam prawo kontroli przetwarzania danych
uprawnienie do odstąpienia wskazane w niniejszej lit. b) oraz prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
powyżej ma zastosowanie wyłącznie w przypadku gdy
odmowa przerejestrowania samochodu wynika z winy
Podpis:_______________________
Sprzedawcy.

3.2. Poza prawami wymienionymi w punkcie 3.1. WH
Kupujący zachowuje prawo do domagania się naprawienia
szkody oraz do żądania kary umownej, jeżeli została
6. Przekazanie Samochodu i przejście ryzyka
uzgodniona.
uszkodzenia Samochodu
3.3. W przypadku, jeżeli na Samochód została udzielona
przenoszalna gwarancja jakości przez osobę trzecią, 6.1. Sprzedający zobowiązuje się przekazać Kupującemu
Sprzedawca przenosi na Kupującego prawa z gwarancji Samochód najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży na
jakości udzielonej na Samochód i zobowiązuję się zawiadomić podstawie protokołu odbioru wraz z dokumentami, które są
potrzebne do rejestracji i korzystania z Samochodu,
o przejściu praw gwaranta.
zwłaszcza dowodem rejestracyjnym i kartą pojazdu.
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