UMOWA OPCJI KUPNA POJAZDU
NR ………..

Zawarta dnia ………….…….r. w Gdyni pomiędzy:
1. VRC Sp. z o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Gdyni, ul. Parkowa 2 (81-549),
NIP: 586-230-57-34
– dalej: Sprzedawca
a
2. ……………………..
Zamieszkałym w ……………………………
PESEL:
– dalej: Kupujący

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
Pojazd marki: Volvo
Model:
Silnik:
Wersja:
Skrzynia biegów:
Aktualny przebieg:

§ 2 OPCJA - ZOBOWIĄZANIE DO PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI
1. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść własność Przedmiotu Umowy na Kupującego na warunkach
określonych w niniejszej umowie, zaś Kupujący na tych warunkach Przedmiot Umowy nabywa i
zobowiązuje się zapłacić umówioną cenę.

2. Strony zgodnie ustalają, że przedmiot umowy zostanie Kupującemu wydany w dniu ………..r., zaś
jego własność zostanie na Kupującego przeniesiona pod warunkiem Wykonania Opcji i zapłacenia
ceny nabycia w terminie i na warunkach określonych w § 3 niniejszej umowy.

§ 3 WYKONANIE OPCJI - ROZPORZĄDZENIE WŁASNOŚCIĄ PRZEDMIOTU UMOWY
1. W terminie od ………….r. do ………………r. Kupujący będzie uprawniony do złożenia Sprzedawcy
pisemnego oświadczenia o nabyciu przedmiotu umowy (Wykonanie Opcji), w którym wskaże
siebie lub osobę trzecią jako ostatecznego nabywcę (Ostateczny Nabywca). W przypadku
wskazania przez Kupującego osoby trzeciej, oświadczenie o nabyciu Przedmiotu Umowy zostanie
potwierdzone przez Ostatecznego Nabywcę w terminie 7 dni od Wykonania Opcji przez
Kupującego.
2. Wykonanie Opcji będzie skuteczne pod warunkiem zapłaty przez Ostatecznego Nabywcę ceny
zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.
3. W przypadku Wykonania Opcji przez Kupującego zgodnie z ustępami poprzedzającymi,
Sprzedawca złoży Ostatecznemu Nabywcy oświadczenie o rozporządzeniu prawem własności
Przedmiotu Umowy na jego rzecz w terminie 7 dni od daty zapłaty całości ceny nabycia zgodnie z
§ 4 ust. 1 umowy.
4. Po upływie terminu wskazanego w ust. 1 uprawnienie do Wykonania Opcji wygasa, zaś Kupujący
zwróci Sprzedawcy przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami § 6 umowy.

§ 4 CENA NABYCIA
1. Strony zgodnie ustalają cenę nabycia Przedmiotu Umowy na kwotę ………zł (słownie:
…………………………………….złotych) brutto.
2. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, cena nabycia zostanie zapłacona przez Ostatecznego Nabywcę na
rachunek bankowy Sprzedawcy w RAIFFEISEN BANK S.A. O/GDAŃSK nr 96 1750 1325 0000 0000
1271 7865 w terminie 7 dni od dnia Wykonania Opcji. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania
rachunku bankowego Sprzedawcy.
3. Kupujący poniesie koszty używania Przedmiotu Umowy w okresie od Dnia Wydania do dnia
Wykonania Opcji lub zwrotu przedmiotu umowy po bezskutecznym upływie terminu do
Wykonania Opcji, w kwocie: …………….zł (słownie: ………………………………….) brutto płatne z góry w
terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej prawidłowo na
Kupującego. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
4. Wyliczenie kosztu używania Przedmiotu Umowy o którym mowa w par.4 pkt3 zakłada maksymalny
przebieg do 30 tys km. Przekroczenie tego przebiegu zobowiązuję kupującego do zapłaty

dodatkowej za używanie Przedmiotu Umowy w wysokości 0,6 złotego za każdy kilometr
przekroczenia.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do obniżenia kosztów używania Przedmiotu Umowy o 10% jeżeli
zwrot Przedmiotu Umowy po rezygnacji Kupującego z wykorzystania opcji nabycia, nastąpi zgodnie
ze standardami opisanymi w Przewodniku Zwrotu Pojazdów opracowanym przez Polski Zwiazek
Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

§ 5 KORZYSTANIE Z PRZEDMIOTU UMOWY
1. W okresie od Dnia Wydania do dnia Wykonania Opcji lub wygaśnięcia uprawnienia do Wykonania
Opcji Kupujący uprawniony jest do korzystania z Przedmiotu Umowy za zapłatą wynagrodzenia, o
którym mowa w § 4 ust. 3.
2. Kupujący zobowiązuje się do zachowania Przedmiotu Umowy w stanie niepogorszonym i
korzystania z niego, jako samochodu osobowego, zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym w
szczególności do:
a. niedokonywania zmian w Przedmiocie Umowy bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy;
b. prawidłowego jego zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utratą;
c. prawidłowego zabezpieczenia wnętrza pojazdu przed uszkodzeniem lub znacznym
zabrudzeniem w szczególności podczas przewożenia zwierząt;
d. nie przewożenia przedmiotów mogących zniszczyć, uszkodzić lub w znacznym stopniu
zabrudzić wnętrze pojazdu;
e. do niewykorzystywania Przedmiotu Umowy w zawodach, rajdach ani innych imprezach
sportowych bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedawcy;
W powyższym zakresie Kupujący ponosi odpowiedzialność za działania/zaniechania osób trzecich,
którym powierza przedmiot umowy jak za działania własne.
3. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie przepisów, w tym w szczególności
przepisów o ruchu drogowym, w czasie korzystania z Przedmiotu Umowy przez niego lub przez
osoby trzecie. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że na żądanie uprawnionych organów
Sprzedawca zobowiązany jest udzielić informacji o osobie, której powierzył pojazd, w związku z
czym Kupujący zobowiązuje się pokryć wszelkie kary pieniężne i inne koszty wynikające z takiego
naruszenia przepisów.
4. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie Przedmiotu Umowy wynikające z jego
prawidłowej eksploatacji.
5. W okresie korzystania z Przedmiotu Umowy przed Wykonaniem Opcji Kupujący zobowiązuje się
pokrywać wszelkie koszty bieżącej eksploatacji, w tym w szczególności koszty paliwa, opon

zimowych i ubezpieczenia, z wyjątkiem kosztów rutynowych przeglądów okresowych, które
pokryje Sprzedawca.
6. Kupujący pokryje koszty pełnego ubezpieczenia OC/AC/NW Przedmiotu Umowy w okresie
używania.
7. Niezależnie od kosztów eksploatacji oraz ubezpieczenia, o których mowa w ustępach
poprzedzających, Kupujący zobowiązuje się pokryć koszty szkód w pojeździe (z wyłączeniem szkód
OC) do wysokości 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) a także koszty wszelkich szkód, które nie
podlegają likwidacji z ubezpieczenia AC.
8. W przypadku utraty Przedmiotu Umowy w okresie przed upływem terminu do Wykonania Opcji
umowa ulega rozwiązaniu, zaś Sprzedawca nie będzie zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń
wobec Kupującego, w tym do wydania tego, co uzyskał w zamian za Przedmiot Umowy lub jako
naprawienie szkody. Sprzedawca zwróci jednak Kupującemu część kwoty wpłaconej zgodnie z § 4
ust. 3 proporcjonalną do pozostałego okresu użytkowania pojazdu przez Kupującego.
9. Wydanie i ewentualny zwrot Przedmiotu Umowy (w przypadku niewykonania opcji) nastąpi w
oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy. Stan techniczny pojazdu w przypadku zwrotu będzie
oceniany wg Przewodnika Zwrotu Pojazdu, który wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym stanowi
załącznik do niniejszej umowy.

§ 6 ZWROT PRZEDMIOTU UMOWY
1. W przypadku Niewykonania Opcji w terminie zgodnie z § 3 umowy Przedmiot Umowy podlega
zwrotowi Sprzedawcy w stanie niepogorszonym.
2. Zwrot Przedmiotu Umowy nastąpi w siedzibie Sprzedawcy lub innym uzgodnionym przez Strony
miejscu, w terminie ustalonym pomiędzy Stronami, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od upływu
terminu Wykonania Opcji określonego w § 3 powyżej.
3. Zarówno w przypadku Wykonania Opcji na rzecz Kupującego albo osoby trzeciej, jak i
niewykonania Opcji lub rozwiązania umowy na skutek utraty Przedmiotu Umowy przed upływem
terminu do Wykonania Opcji, kwoty wpłacone przez Kupującego zgodnie z § 4 ust. 3 umowy
zostaną zaliczone na poczet wynagrodzenia Sprzedawcy za korzystanie z Przedmiotu Umowy i
będą podlegały proporcjonalnie zwrotowi do okresu użytkowania, na co Kupujący niniejszym
wyraża zgodę.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądom
powszechnym właściwym ze względu na miejsce zawarcia umowy.

Załączniki:
1. specyfikacja samochodu
2. protokół zdawczo-odbiorczy
3. Przewodnik Zwrotu Pojazdu

…………………………………………

………………………………………..

Za Kupującego

Za Sprzedawcę

