
Ogólne Warunki Sprzedaży Samochodów Używanych dla Konsumentów 

 

 
§1. Cena sprzedaży nie obejmuje obowiązkowych opłat ponoszonych przez nabywcę, w tym kosztów ubezpieczenia, 

kosztów rejestracji lub  kosztów dostarczenia pojazdu do miejsca garażowania o ile strony nie postanowiły inaczej 

 

§ 2 

1. Przejście prawa własności pojazdu na Kupującego następuje w chwili zapłaty przez Kupującego bądź wpływu na konto 

Dealera pełnej ceny za samochód, po czym Dealer niezwłocznie poinformuje kupującego o podstawieniu auta do odbioru w 

firmie Sprzedającego. 

2. Kupujący zobowiązany jest do odbioru samochodu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty poinformowania go o 

podstawieniu auta do odbioru.  

3. W przypadku zwłoki z odbiorem po upływie 7 dni Dealer może obciążyć Kupującego opłatą za przechowanie w wysokości 

50 PLN za każdy rozpoczęty dzień, począwszy od ósmego dnia parkowania. 

 

§ 3 

1. Strony ustalają, że wymagana od Kupującego wpłata będzie uiszczona za pośrednictwem przelewu bankowego na konto 
Sprzedającego. Powyższe nie ma zastosowania dla wpłaty zadatku, który może być wpłacony w ustalonej wysokości 
gotówką w kasie Sprzedającego. 
2. Kupujący oświadcza, że został poinformowany, że wpłata gotówkowa w kasie Sprzedającego  gdzie wartość transakcji jest 
większa lub równa 15 tyś Euro wiąże się z obowiązkiem sprawozdawczym i zgłoszeniowym określonym w odpowiednich 
przepisach prawa. 
 

§ 4  

1.Mając na uwadze, że pojazd jest pojazdem używanym, Dealer odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie 

stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania pojazdu Kupującemu.  

2. Kupujący, który będzie wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy pojazd do Auto 

Reve Sp. z o.o.; ul. Marii Skłodowskiej-Curie 67a; 87-100 Toruń 

3. Kupujący zostaje poinformowany, że wielkości dotyczące zużycia paliwa oraz emisji CO2 wskazane w informacjach i 

materiałach promocyjnych dotyczących pojazdu podaje się na podstawie zestawień, o których mowa w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska 

informacji o produktach (Dz.U. Nr 98, poz. 999) i wielkości tam podane zostały osiągnięte w toku użytkowania pojazdu w 

warunkach określonych w odrębnych przepisach. Rzeczywista wysokość zużycia paliwa oraz emisji CO2 może różnić się od 

podanych i zależna jest przede wszystkim od indywidualnego sposobu użytkowania pojazdu. 

4. Dealer dołożył wszelkich starań celem weryfikacji, czy pojazd nie jest objęty wadą prawną, sprawdzając w tym celu 

publicznie dostępne rejestry. Dealer nie odpowiada za prawdziwość i aktualność informacji zawartych w tych rejestrach. 

 

§ 5 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgodnego oświadczenia stron sporządzonego na piśmie. 

 

§ 6 

Załącznik do niniejszej umowy stanowi informacja konsumencka w trybie art. art. 8 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) w przypadku transakcji przeprowadzonej w lokalu przedsiębiorcy, lub w trybie art. 12 
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 w przypadku umowy zawartej poza lokalem 
przedsiębiorstwa lub na odległość z którymi to odpowiednio Kupujący zapoznał się, akceptuje jej treść i poświadcza jej 
otrzymanie. 
 

§ 7 

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

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

Miejsce i data………………………………….   Podpis Kupującego……………………………………… 


