UMOWA SPRZEDAŻY TOWARÓW Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI

W dniu ................................2011. r. w ..........................................., pomiędzy :
1.REJĄ- spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. J.Chrościckiego 19, reprezentowaną
przez Kierownika Oddziału w …....................................................................zwaną dalej w
treści umowy „SPRZEDAJĄCYM”
a
..............................................................................................................reprezentowaną przez
....................................................................................................................................................
imię i nazwisko, stanowisko osób(osoby) uprawnionej do zawarcia umowy

zwanym dalej w treści umowy „KUPUJĄCYM”
została zawarta umowa treści następującej:

§1
Kupujący oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą pod firmą ....................................
w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego*, Ewidencji Działalności
Gospodarczej* nr ...................................................................................
Nr NIP............................................................................................................................... .
Nr REGON.........................................................................................................................
i załącza do umowy aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji. działalności gospodarczej
lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego , zaświadczenie o nadaniu numerów NIP
i REGON , a także wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru i kwitowania tego
odbioru na dowodach WZ.
§ 2
1.Sprzedajacy oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000034608 i posiada Oddziały w Warszawie, Toruniu,
Wrocławiu, Międzychodzie, Ostródzie, upoważnione do dokonywania sprzedaży towaru z
odroczonym terminem płatności.
2. Reja dokonuje sprzedaży towarów z odroczonym terminem płatności po podpisaniu
niniejszej umowy, w oparciu o złożone przez Kupującego zamówienia.
2.Płatność za pobrany towar następuje przelewem z konta Kupującego w Banku
..................................................w..................................................................................................
nr....................................................................................................................na konto REJI w
Raiffeisen Bank Polska S.A. nr 32 1750 0009 0000 0000 0603 3016 w terminie ...........dni
od daty wystawienia faktury. W indywidualnym przypadku termin zapłaty może być - na
wniosek Kupującego – zmieniony.
3.Za dzień spełnienia zobowiązania pieniężnego uważa się datę wpływu pieniędzy na konto
Sprzedającego.
4.Z tytułu opóźnienia w zapłacie Sprzedający nalicza odsetki ustawowe – zgodnie z treścią
art. 481 § 1 i 2 kodeksu cywilnego.
5. Kupujący wyraża niniejszym zgodę na potrącanie przez Sprzedającego należnych odsetek
z pierwszej płatności, dokonanej po wystawieniu noty odsetkowej.*
* niepotrzebne skreślić

6.W przypadku opóźnienia w zapłacie Sprzedający może zaprzestać sprzedaży z odroczonym
terminem płatności w ogóle bądź do czasu uregulowania przeterminowanej należności wraz z
odsetkami.
§3
.Kupujący zobowiązuje się zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące działalności swojej firmy
(zmiana statusu prawnego, wspólników i właściciela oraz numerów NIP, REGON i konta
bankowego i.t.p.)niezwłocznie po ich zaistnieniu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.
§4
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas zawierania przez strony umów sprzedaży
odroczonym terminem płatności

z

§5
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§7
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
§8 *
Jako osoba pozostająca w związku małżeńskim załączam zgodę współmałżonka na zawarcie
niniejszej umowy – zgodnie z art.. 37 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

...........................................................
KUPUJĄCY
Wyrażam zgodę:

..................................................
SPRZEDAJĄCY

-...............................................................
MAŁŻONEK KUPUJĄCEGO

Załączniki:
1.decyzje o nadaniu nr NIP i REGON
2.aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny
wypis z rejestru sądowego ( KRS)
3. upoważnienie do odbioru towaru

* niepotrzebne skreślić

