UMOWA SPRZEDAŻY WŁOSÓW
zawarta dnia (wypełnia Kupujący) …............................................................................................ pomiędzy
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(Imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy – wypełnia Sprzedający)
zwanym dalej Sprzedającym, a Kupującym :
LuxuryForYou By Klaudia Kowalska
Łowicka 2
Skrytka pocztowa 145
44-335 Jastrzębie Zdrój
zwanym dalej Kupującym
§1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje włosy o długości ..................................................................... cm,
w kolorze ..........................................................................................................................................................
(wypełnia Kupujący po dokonaniu pomiarów)
§2
Cena sprzedaży została ustalona pomiędzy stronami na: ...................................................................... złotych
(słownie ................................................................................................................................................. złotych)
(wypełnia Kupujący po dokonaniu wyceny i jej akceptacji przez Sprzedającego)
Czas wyceny – do 3 dni roboczych od momentu odbioru.
§3
Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży określony w § 1 nie jest obciążony prawami
osób trzecich i że Sprzedający posiada do niego wszelkie prawa, które przekazuje
Kupującemu po zawarciu niniejszej umowy.
§4
Sprzedający oświadcza, że włosy nie były rozjaśniane ani farbowane, nie były poddawane trwałej
ondulacji, nie są poplątane, zostały dobrze wyczesane oraz że przed przekazaniem Kupującemu
nie zastosowano na nich żadnych odżywek lub innych środków chwilowo polepszających wygląd.
§5
Po zaakceptowaniu przez Sprzedającego wyceny włosów i po spełnieniu wymogów określonych
w § 4, Kupujący wypłaci Sprzedającemu kwotę określoną w § 2 w następujący sposób:
[ ] gotówką
[ ] przelewem bankowym na konto numer:
...............................................................................................................................................................................
(Sprzedający zaznacza pole z wybraną opcją i podaje numer konta)
Przelew zostanie zlecony nie później niż w ciągu 4 dni roboczych.
UWAGA! Wysyłka może odbywać się tylko za pomocą POCZTY POLSKIEJ!
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W
sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie
spory lub roszczenia wynikające z zawartej umowy pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym lub
z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane na
drodze sądowej w miejscowości prowadzenia działalności przez Kupującego.
§7
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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