
Ogólne Warunki Sprzedaży nowych samochodów Renault i Dacia. 
 

Artykuł I 
ZAWARCIE UMOWY 

Umowa Sprzedaży (zwana dalej „Umową”) jest zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem (zwanym dalej „Kupującym”) w momencie jej podpisania przez Strony. Działający w imieniu Kupującego oświadcza, że działa za wiedzą i zgodą 
osób prawnie reprezentujących nabywcę, a także, że  posiada wszelkie pełnomocnictwa do reprezentowania firmy, instytucji lub stowarzyszenia i do zaciągania w jej imieniu zobowiązań. 

 
Artykuł II 

CENA 
2.1. Kupujący zobowiązuje się kupić pojazd wskazany w Umowie za pełną cenę tam określoną, która może wzrosnąć w  przypadkach, gdy do dnia wydania pojazdu nastąpi zmiana: 
- stawek celnych lub podatkowych lub zostaną wprowadzone nowe opłaty 
- przepisów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w wyniku czego na Producentów lub Importerów zostaną nałożone nowe ciężary o charakterze publicznym lub Producenci zostaną zobowiązani do 
wprowadzenia zmian technicznych w pojazdach sprowadzanych na teren Rzeczpospolitej Polskiej. 
2.2. Cena pojazdu określona na fakturze sprzedaży może być wyższa od ceny pojazdu określonej w Umowie także z innych - niż wymienione w punkcie 2.1. - przyczyn, niezależnych od Sprzedawcy lub Importera, w szczególności, gdy 
uznają oni, iż nastąpiła pomiędzy dniem zawarcia Umowy, a dniem wydania pojazdu istotna zmiana kursu EURO w stosunku do PLN, uzasadniająca wzrost ceny pojazdu. 
W takim wypadku Kupujący będzie mógł według swego wyboru: 
- kupić samochód po nowej, wyższej cenie, albo 
- odstąpić od Umowy za zwrotem wpłaconego zadatku. 
2.3 Podana cena zawiera podatek VAT w wysokości aktualnej z dnia zamówienia.  
2.4 Cena 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. 
2.5 Jeżeli cena sprzedaży samochodu zawiera specjalne zniżki udzielane na podstawie stosownych dokumentów, kupujący zobowiązany jest do ich dostarczenia przed odbiorem samochodu. W przeciwnym wypadku cena samochodu 
ulegnie zmianie o kwotę zastosowanych specjalnych rabatów na co kupujący wyraża zgodę. W takiej sytuacji zastosowanie mają tylko i wyłącznie standardowe oferty z dnia zamówienia. 

 
Artykuł III 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
3.1 Zapłacenie Ceny dokonywane jest w następujący sposób: 
- z chwilą podpisania Umowy, Kupujący wpłaca zadatek, którego wysokość jest każdorazowo ustalona przez Strony, przy czym do zadatku mają zastosowanie przepisy artykułu 394 kodeksu cywilnego, 
- przed wydaniem pojazdu Kupujący wpłaca pozostałą część Ceny ustalonej zgodnie z Art. II 
3.2 Strony ustalają, że wymagana od Kupującego wpłata gdzie wartość transakcji przekracza 15.000 zł będzie uiszczona za pośrednictwem przelewu bankowego na konto Sprzedającego. Powyższe ma zastosowania również dla wpłaty 
zadatku. Kupujący oświadcza, że został poinformowany, że wpłata gotówkowa w kasie Sprzedającego nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Dodatkowo informacyjnie wpłata gotówkowa o równowartości powyżej 15 tyś Euro wiąże 
się z obowiązkiem sprawozdawczym i zgłoszeniowym określonym h w odpowiednich przepisach prawa.  
3.3 Brak pełnej wpłaty zadatku, określonego w punkcie 3.1 w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy powoduje automatyczne rozwiązanie zawartej umowy. 

 
Artykuł IV 

UŻYWANY POJAZD W ROZLICZENIU 
4.1 Jeżeli umowa dotyczy również ewentualnego odebrania przez Sprzedawcę używanego pojazdu w rozliczeniu od Kupującego, pojazd używany może stanowić częściową zapłatę w naturze za pojazd fabrycznie nowy będący 
przedmiotem sprzedaży. Kupujący zobowiązuje się dostarczyć używany samochód na miejsce i w terminie wskazanym przez Sprzedawcę na swój koszt. Ostateczna cena zostanie ustalona po dokonaniu oględzin samochodu przez 
Sprzedającego. 
4.2 Wartość używanego pojazdu po dokonaniu oceny jego stanu technicznego przez Sprzedawcę może stanowić przyjętą do rozliczenia wartość. W przypadku braku porozumienia co do wyceny Kupujący nie jest zobligowany do 
pozostawienia samochodu w rozliczeniu i może sprzedać samochód na własną rękę. Sprzedającemu przysługuje wówczas żądanie zapłaty od Kupującego w ustalonym terminie  pełnej ceny wskazanej w umowie. 
Kupujący oświadcza, że pojazd nie jest obciążony zastawem lub innym prawem przysługującym osobie trzeciej (osobie, firmie lub dowolnej instytucji) nie ujawnionym w dowodzie rejestracyjnym lub zatajonym przez Kupującego, a 
także, że pojazd znajduje się w stanie odpowiadającemu opisowi z dnia wyceny i opisowi w książce gwarancyjnej, przeglądów oraz, że wszelkie dane pojazdu są zgodne z treścią dowodu rejestracyjnego. 
W przeciwnym wypadku Sprzedawca będzie mógł obniżyć wycenę wartości używanego pojazdu określoną w umowie z uwagi na stwierdzony inny niż deklarowany i ustalony w dniu wyceny stan lub  deklarowany przebieg. Sprzedawca 
w takich przypadkach zastrzega sobie prawo do rezygnacji z odkupu samochodu używanego. 
W przypadku ujawnienia wad prawnych lub fizycznych dotyczących odkupywanego pojazdu Sprzedawca zastrzega sobie możliwość  odstąpienia  od umowy nawet w sytuacji, gdy odbiór pojazdu nowego mógł już nastąpić. W takim 
przypadku Kupujący zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny w terminie i wysokości wskazanych przez sprzedającego w liście poleconym wysłanym pod wskazany na zamówieniu adres. Zwrot pisma z adnotacją „nie podjęto w 
terminie” lub „adresat nieznany” albo podobną wywołują skutek doręczenia Kupującemu z datą zwrotu. 
4.3 W przypadku stwierdzenia nieważności umowy lub jej rozwiązania używany pojazd zostanie zwrócony Kupującemu z zachowaniem niniejszych postanowień oraz po zapłacie powstałej niedopłaty.  
4.4. Jeżeli odkupiony od Kupującego pojazd wymagał poniesienia nakładów przez Sprzedającego w chwili stwierdzenia nieważności umowy lub jej rozwiązania, Kupujący zobowiązany jest zwrócić poniesione przez Sprzedającego 
nakłady na podstawie wystawionej faktury wraz z wykazem prac. 

Artykuł V 
WYDANIE FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU 

5.1. Sprzedawca wyda zamówiony pojazd w miejscu określonym w Umowie, a Kupujący odbierze fabrycznie nowy pojazd w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Wraz z pojazdem Sprzedawca wyda Kupującemu wszelkie elementy 
jego wyposażenia i sporządzoną w języku polskim książkę obsługi.  
5.2 Termin wydania jest określony przez sprzedającego na podstawie aktualnej wiedzy o możliwościach produkcyjnych przekazanej przez przedstawiciela Producenta. 
5.3 Sprzedawca nabywa pojazd od producenta reprezentowanego przez Renault Polska Sp. z o.o. i tym samym nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia w przypadku niedostarczenia pojazdu przez Producenta. 
5.4. Po upływie terminu 6 (sześciu) tygodni od przewidzianej daty wydania fabrycznie nowego pojazdu określonej w Umowie, Kupujący będzie mógł wysłać Sprzedawcy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z żądaniem 
dostarczenia pojazdu w terminie 15 (piętnastu) dni od otrzymania tego listu przez Sprzedawcę. 
Nowa data ustalona w ten sposób będzie wtedy traktowana jako „Ostateczny Termin Dostarczenia”. 
Jednakże Strony, w przypadku zaistnienia „siły wyższej” uniemożliwiającej dostarczenie fabrycznie nowego pojazdu w Ostatecznym Terminie Dostarczenia ustalają, że termin ten zostanie przedłużony o czas trwania „siły wyższej”. 
5.5. W przypadku, gdyby Sprzedawca nie dostarczył fabrycznie nowego pojazdu najpóźniej w terminie określonym jako Ostateczny Termin Dostarczenia, z przyczyn leżących po jego stronie, Kupujący będzie mógł w terminie 8 (ośmiu) 
dni od upływu Ostatecznego Terminu Dostarczenia od Umowy odstąpić na piśmie w formie listu poleconego przesłanego do Sprzedawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Sprzedawca odda Kupującemu zadatek w podwójnej 
wysokości, w ciągu 15 (piętnastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę ww. pisma o odstąpienie od Umowy. 
5.6. W przypadku, gdy wykonanie Umowy nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Stron (np. wycofanie modelu pojazdu z produkcji, działanie „siły wyższej”) lub w wyniku okoliczności, za które obie Strony ponoszą 
odpowiedzialność, zadatek zostanie zwrócony Kupującemu w wysokości, w jakiej został on wpłacony, w terminie 15 (piętnastu) dni od dnia, w którym Sprzedawca powziął wiadomość o niemożliwości wykonania Umowy. 
W takim przypadku umowa zostanie rozwiązania bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania dla każdej ze stron. 
5.7 W przypadku, gdy do wykonania Umowy nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu zadatku Kupującemu, w szczególności, w przypadku określonym w Art. 6.1. poniżej. 
5.8 Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o każdej zmianie adresu. Zmiana o jakiej mowa w tym punkcie musi  zostać wysłana listowanie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: Auto Reve  Sp. z o.o.; ul 
Marii Skłodowskiej-Curie 67a; 87-100 Toruń lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@renault.torun.pl z koniecznie zaznaczoną opcja „potwierdzenie odebrania” wiadomości wysłanej do Sprzedającego.  
5.9 Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmian specyfikacji samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzonych przez producenta, a o których informacja nie dotarła do Sprzedającego z odpowiednim 
wyprzedzeniem. W takim przypadku Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia żadnych kosztów i wycofania przedpłaty bądź przyjęcia nowej oferty, opartej na informacjach uzyskanych przez Sprzedającego od 
producenta. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku zmian korzystnych dla Kupującego. 

Artykuł VI 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

6.1 Jeżeli po upływie terminu wydania pojazdu określonego w umowie i wskazanego przez Sprzedawcę, Kupujący nie odebrał zamówionego pojazdu, Sprzedawca ma prawo po upływie10 dni od wysłania takiego żądania listem 
poleconym pod wskazany na zamówieniu adres  do odstąpienia od umowy sprzedaży samochodu, bez konieczności zachowania dodatkowego terminu. 
Zwrot pisma z adnotacją „nie podjęto w terminie” lub „adresat nieznany” albo podobną wywołują skutek doręczenia Kupującemu z datą zwrotu. 
Takowe odstąpienie przez Sprzedającego od umowy może skutkować powstaniem roszczenia odszkodowawczego wobec Kupującego. 
6.2 Kupujący może odstąpić od umowy w wypadkach i na warunkach określonych w Art. 5.5. Kupującemu z tego tytułu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec Sprzedającego. 
6.3 Kupujący oświadcza, że nie działa jako nieautoryzowany pośrednik i nabywa zamówiony samochód na własny użytek, a zamówiony samochód nie będzie przedmiotem dalszej odsprzedaży przed dokonaniem jego rejestracji.  
6.4 W przypadku powzięcia informacji, że Kupujący nie jest ostatecznym użytkownikiem w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2010 roku w sprawie wyłączenia określonych porozumień 
wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję i może działać jako nieautoryzowany pośrednik, Sprzedający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy sprzedaży 
przedmiotowego samochodu za zwrotem Zamawiającemu wpłaconej przedpłaty/ceny. 

Artykuł VII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. 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. 
7.2 Umowę uważać się będzie za zrealizowaną w momencie zapłaty przez Zamawiającego bądź wpływu na konto Sprzedającego pełnej ceny za samochód, pomniejszonej o kwotę przedpłaty określonej w §3, a następnie odbioru 
pojazdu przez Zamawiającego. 
7.3 Na mocy art. 558 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r (Dz. U. nr 16, poz 93) strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 
7.4 Wszelkie zmiany do niniejszej umowy-zamówienia wymagają dla swej ważności zgodnego oświadczenia stron sporządzonego na piśmie. 
7.5 W przypadku zwłoki z odbiorem zamówionego samochodu Sprzedający  może obciążyć Zamawiającego opłatą za przechowanie w wysokości 50 PLN za każdy rozpoczęty dzień, począwszy od ósmego dnia po ustalonej dacie odbioru 
samochodu zgodnie z punktem 5.1 
7.6 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
Artykuł VII 

SPORY 
Wszystkie spory wynikające lub związane z wykonaniem niniejszej umowy będą rozwiązywane w miarę możliwości polubownie. W razie braku polubownego rozwiązania, spory rozstrzygane będę przez sąd właściwy dla Miasta 

Bydgoszczy. 

 

 

 

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