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UMOWA ZLECENIE 

zawarta w dniu ……………  roku w Warszawie pomiędzy: 

pomiędzy: 

Victoria Invest S.A.. z siedzibą : Warszawa, ul. Lazurowa 5, posiadająca nr NIP 527-233-46-05  
; REGON 017252040  ; zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004276          ;  
reprezentowaną przez Roberta Abramczyka – Prezesa Zarządu, zwaną dalej w treści umowy 
„Victoria Invest” lub „Zleceniobiorcą” 

a 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej w treści umowy „Zleceniodawcą” 

(„Victoria Invest” i Zleceniodawca zwani dalej łącznie „Stronami”) 

1. Zleceniodawca zleca „Victoria Invest” dokonanie zakupu oraz dokonanie wszelkich 

czynności związanych z importem pojazdu wybranego przez Zleceniodawcę. Pojazd może 

zostać wskazany za pośrednictwem poczty email, lub wiadomości SMS. 

2. Zleceniodawca  oświadcza, że dokonał wyboru pojazdu według własnego uznania i 

ponosi pełną odpowiedzialność za dokonany wybór. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do składania sprzedającemu oferty zakupu na wybrany 

przez Zleceniobiorcę pojazd do ceny ustalonej telefonicznie lub za pośrednictwem poczty

elektronicznej zwanej dalej „maksymalną ceną zakupu”.  

4. Umowa wchodzi w życie w momencie, gdy Zleceniodawca zapłaci na rachunek 

Zleceniobiorcy kaucję w wysokości 10% maksymalnej ceny zakupu, jednakże nie mniej 

niż 1000$. W przypadku pojazdów bezwypadkowych z aukcji Manheim, kaucja to 

równowartość maksymalnej kwoty licytacji. W przypadku aukcji NPA kaucja to 20% 

maksymalnej kwoty licytacji nie mniej niż 2000$. Wpłata może być dokonana w walucie w 

jakiej jest określona maksymalna cena zakupu lub w jej równoważniku w złotych polskich 

w kwocie przeliczonej według kursu sprzedaży Banku WBZ z dnia wpłaty. W 

przypadku nie przyjęcie przez sprzedającego oferty zakupu złożonej przez „Victoria 

Invest” na zlecenie Zleceniodawcy, 
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kaucja podlega zwrotowi w terminie 3 dni roboczych na rachunek wskazany przez 

Zleceniodawcę w wysokości i w walucie w której została wpłacona do „Victoria Invest”. 

Strony mogą w sposób jednoznaczny uzgodnić przeniesienia wartości wpłaconych zaliczek 

na inną  transakcję poprzez złożenie oświadczenia woli na piśmie, w tym również drogą 

elektroniczną (zgodnie z Art. 60 KC). 
5. W przypadku przyjęcia przez sprzedającego oferty zakupu złożonej przez „Victoria 

Invest” na zlecenie Zleceniodawcy, Zleceniodawca, w pierwszym dniu roboczym po 

przyjęciu przez sprzedającego oferty, zapłaci „Victoria Invest” tytułem zaliczki na poczet 

ceny zakupu, o której mowa w punkcie 7 niniejszej umowy, kwotę w wysokości złożonej 

oferty powiększonej o zryczałtowane koszty transportu, marżę zleceniobiorcy oraz 

pomniejszonej o wpłaconą kaucję. Wpłata może być dokonana w walucie w jakiej jest 

określona maksymalna cena zakupu lub w jej równoważniku w złotych polskich w kwocie 

przeliczonej według kursu sprzedaży Banku WBZ z dnia wpłaty. Zleceniobiorca przedstawi 

Zleceniodawcy szczegółową specyfikację kosztów opłacanych na tym etapie. W przypadku 

braku wpłaty w wyznaczonym terminie kaucja ulega przepadkowi. 

 

6. Zleceniobiorca , pod warunkiem otrzymania całej kwoty określonej w punktach 4 i 5 

niniejszej umowy, zobowiązuje się do zakupu na własny rachunek pojazdu, z 

przeznaczeniem do odsprzedaży wyłącznie na rzecz Zleceniodawcy. 

 
7. Zleceniodawca zobowiązuje się kupić od „Victoria Invest” pojazd za cenę w wysokości 

oferty złożonej sprzedającemu powiększoną o zryczałtowane koszty transportu  (wcześniej 

opłacone). 

 
8. Po sprowadzeniu samochodu do wybranego portu europejskiego Zleceniobiorca 

przedstawi Zleceniodawcy stosowne dokumenty do ostatecznej odprawy pojazdu (cło, 

akcyza, VAT) oraz transportu do Polski i wezwie Zleceniodawcę do zapłaty odpowiednich 

kwot z tych tytułów a ten zobowiązuje się je zapłacić 

 

9. Zleceniobiorca oświadcza, że w dniu wystawienia faktury sprzedaży pojazdu określonego 

w  umowie : 

a. pojazd będzie stanowić jego własność 

b. pojazd będzie wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich 

c. pojazd nie będzie stanowić przedmiotu zabezpieczenia 

 

10. Zleceniodawca oświadcza, że uwagi iż pojazd zostanie zakupiony przez „Victoria Invest” 

z wyłącznego wyboru i na zlecenie  Zleceniodawcy, nie będzie on wnosił o zmianę ceny 
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pojazdu lub o odstąpienie od zakupu pojazdu, w związku z tym że pojazd nie spełnia jego 

oczekiwań lub stan techniczny odbiega od prezentacji internetowej sprzedawcy na podstawie 

której dokonał wyboru.  

11. Strony uzgadniają prawo Zleceniodawcy do odstąpienia od umowy, jeśli Zleceniobiorca 

nie wypełni  swoich zobowiązań wyspecyfikowanych w niniejszej umowie. 

12. Strony wyłączają prawo rękojmi za wady. 

 

13. Zleceniobiorca może przekazać wykonanie warunków umowy stronie trzeciej ze względu 
na obowiązujące przepisy dotyczące licencji na zakup pojazdu we wskazanym miejscu.  
 

 

14. Zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

15. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią, których to sporów nie 

uda się stronom uregulować ugodowo, będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby 

Zleceniobiorcy Sąd Gospodarczy zgodnie z regulaminem tego Sądu. 

 

16. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszą umową regulują odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

17. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

Zleceniobiorca        Zleceniodawca 


