UMOWA KOMISU (SPRZEDAŻY)


zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:
1. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS .........................zwanym dalej Komisantem, reprezentowanym przez: 
...........................................,
..........................................., 

oraz

2. ................................ zamieszkałym w ................................., 
przy  ul. ........................................, zwanym dalej Komitentem, 

o następującej treści:  


§ 1

1. Komisant oświadcza, że prowadzi „Auto-Komis” w ................., przy ulicy .................. i w ramach wskazanego przedsiębiorstwa zobowiązuje się do sprzedaży samochodu osobowego marki ..............., rok produkcji ..........., o przebiegu nie większym niż ............... km, posiadającego w wyposażeniu  ..............................., ..............................., ..............................., ..............................., zwanego dalej Samochodem,  za cenę nie niższą niż .................. zł (..........................................) na rzecz Komitenta.
2. Komisant oświadcza, że w dniu dzisiejszym samochód został mu wydany przez Komitenta i że nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do stanu technicznego wskazanego pojazdu. 

§ 2

Komitent oświadcza, że samochód stanowi jego własność, a żadna osoba trzecia nie rości sobie do niego praw. Samochód nie jest obciążony prawami osób trzecich, a szczególności nie jest przedmiotem zastawu i nie został przewłaszczony na rzecz osoby trzeciej.  

§ 3

Komisant w miarę możliwości sprzeda samochód za cenę wyższą od określonej w § 1. W takim przypadku Komisant zobowiązany będzie do zwrotu Komitentowi nadwyżki pomiędzy ceną określoną w niniejszej umowie oraz ceną sprzedaży. 

§ 4

1. W chwili zawarcia niniejszej umowy na Komisanta przechodzą wszelkie koszty utrzymania samochodu oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia samochodu.  
2. Komisant oświadcza, że zawarł umowę ubezpieczenia „Auto-Komisu” przed kradzieżą i pożarem. 

§ 5

1. Komisantowi przysługuje prowizja w wysokości ...% ceny sprzedaży określonej w § 1.
2. W przypadku sprzedaży samochodu za cenę wyższą od określonej w § 1 Komisantowi przysługuje prowizja w wysokości ...% uzyskanej ceny sprzedaży. 
3. Komisant dokona potrącenia prowizji z uzyskanej ceny sprzedaży.  

§ 6

1. Jeżeli w terminie do ........... Komisant nie sprzeda samochodu za cenę określoną w § 1 Komisant ma prawo obniżyć cenę o ...% tj. do kwoty ......... złotych (.......................................). W takim przypadku Komisant ma również prawo odstąpienia od umowy.  
2. W przypadku odstąpienia od umowy Komisant wyznaczy Komitentowi odpowiedni termin do odbioru samochodu z komisu. Termin ten nie może być krótszy niż ........... dni.  
3. Jeżeli Komitent nie odbierze samochodu w wyznaczonym przez Komisanta terminie Komisant może żądać wynagrodzenia za przechowanie samochodu w wysokości ............................ złotych (................................................) za każdy dzień przechowania. 
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zawiadomienie o terminie odbioru samochodu powinny zostać dokonane pod rygorem bezskuteczności w formie pisemnej,  listem poleconym na adres Komitenta. 

§ 7

Komisant nie ponosi wobec kupującego odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne samochodu. Na żądanie kupującego Komisant wskaże Komitenta i jego adres. 

§ 8

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.

§ 10

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Komisanta. 

§ 11

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

..........................................	     ...........................................
Komisant                                                                     Komitent

