
UMOWA KOMISU 

Zawarto w dniu ….....................  w Szczecinie umowę pomiędzy: 

1. ..…....................................................….....(imię i nazwisko/firma) 

…................................................... (Pesel/NIP) 

zamieszkałym w ….................................................................................................... 

legitymującym się Dowodem osobistym ….................................  wydanym przez  

…......................................................................................................... 

zwanym w treści umowy Komitentem, a  

2. Justyna Wilk 

działającym w imieniu firmy MARATHON Justyna Wilk 

z siedzibą w Szczecinie, ul. Traugutta 99 

o numerze NIP 852-226-97-22 

zwanym w treści umowy Komisantem, 

umowę następującej treści: 
§1 

1. Komisant zobowiązuje się do sprzedaży komisowej rzeczy które otrzymał od Komitenta: 

Lp. Nazwa/gatunek Ilość (szt) Numer fabryczny Cena (PLN) Uwagi 
    

 
  

    
 

  

 

2. Podane w wykazie  ceny są cenami minimalnymi, po których rzecz może być sprzedana. 

§2 

1. Komisant może sprzedawać rzeczy za ceny wyższe niż wskazane w §1 przez Komitenta, co jednak nie może naruszać interesów 

Komitenta. 

§3 

Komitent oświadcza, że oddane w komis rzeczy wymienione w §1 stanowią jego pełną własność.   

§4 

1. Od chwili przejęcia towarów przez Komisanta to on ponosi ryzyko związane z ich uszkodzeniem czy utratą.  

2. Komisant może ubezpieczyć powierzone mu przez Komitenta rzeczy. 

§5 

1. Komitent zobowiązuje się wypłacić Komisantowi prowizję za dokonaną sprzedaż.  

2. Wysokość prowizji wynosi 30% ceny sprzedaży i jest wypłacana w kwocie brutto - zawiera już należny podatek VAT. 

3. Prowizja pobierana jest w gotówce niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży.  

4. Dokonanie sprzedaży przez Komisanta będzie potwierdzone paragonem lub fakturą VAT.  

5.Wypłacenie należności za sprzedany sprzęt nastąpi niezwłocznie po jego sprzedaży.   

§6 

1. Komitent ma prawo obniżyć ceny ustalone w §1  w przypadku gdy po upływie 2 miesięcy od przekazania mu rzeczy nie dokona 

ich sprzedaży. (kwota obniżki ustalana jest po konsultacji z komitentem) 

2. Jeżeli po obniżce ceny i i upływie kolejnych 2 miesięcy rzecz nie zostanie sprzedana komitent  zwróci sprzęt komisantowi. 

 §7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny mieć charakter pisemny. 

  

 

§8 

W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego. 

§9 

Wszelkie spory wynikające z niniejsze umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy  

§10 

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

 

 

 

…..................................                                                                           ..................................... 

   (podpis Komitenta)                                                                                  (podpis Komisanta) 


