UMOWA NR______________
NA SPRZEDAŻ OLEJU NAPĘDOWEGO / BENZYNY PB95 / AUTOGAZU LPG
§1
zawarta dnia _______________w ____________________pomiędzy stronami:
I
1. Pegaz –Auto Sp. z o.o. z siedzibą: 55-011 Siechnice, ul. Fabryczna 5
NIP 896-135-94-56 wpisana do KRS pod nr 0000183579 reprezentowana przez:
Roberta Zielińskiego – Prezesa
zwaną dalej PEGAZ-AUTO SP. Z O.O. oraz
2. ________________________________________________________________________
(w przypadku spółki handlowej należy podać pełne brzmienie firmy, w przypadku spółki cywilnej imiona,
nazwiska i adresy zamieszkania wspólników oraz nazwę pod którą prowadzą działalność gospodarczą, w
przypadku osób fizycznych – ich imię, nazwisko, adres zamieszkania i nazwę pod którą osoba ta prowadzi
działalność gospodarczą)

z siedzibą (pełny adres pocztowy)
________________________________________________________________________
wpisany do
________________________________________________________________________
prowadzonego przez
__________________________________________________________________________
pod numerem
___________________________________________________________________________
(należy podać właściwy rejestr lub ewidencję, organ lub sąd go prowadzący wraz z numerem wpisu)

reprezentowanym przez _______________________________________________________
posiadającym NIP ____________________________________________________________
zwany dalej KLIENTEM.
II
Informacje ogólne:
1.Rodzaj produktu: olej napędowy / benzyna PB 95 / autogaz LPG.
2. Odbiór na stacji paliw (adres): Stacja paliw Pegaz, ul. Opolska 1A 55-011 Siechnice.
3. Odbiór własny wybranego produktu przez Klienta (wpisać rodzaj produktu):
__________________________________________________________________
4. Miesięczna deklarowana ilość zakupu w litrach: _________________________
5. Osoby upoważnione do odbioru:
_________________________________________________________________________
6. Osoba upoważniająca do odbioru (właściciel)
___________________________________________________________________________
7. Cena produktu w dniu zawarcia umowy (indywidualne ustalenie z PEGAZ-AUTO SP. Z
O.O
_________________________________________________________________________
8. Forma płatności: polecenie przelewu / polecenie zapłaty.
III
Dane kontaktowe KLIENTA.
1.Telefon / fax: ____________________________________________________________
2. Telefon komórkowy / e-mail: ________________________________________________
3. Dokument rejestracyjny działalności gospodarczej (jako załącznik) ___________________
IV
Dane kontaktowe PEGAZ-AUTO SP. Z O.O.

1.Telefon: 696 10 50 30.
2.Mail: pegazauto@op.pl.
3.Osoba do kontaktu: Robert Zieliński.
§2
Zobowiązania PEGAZ-AUTO SP. Z O.O.
1.PEGAZ-AUTO SP. Z O.O. zobowiązuje się do dokonywania na rzecz KLIENTA stałej sprzedaży
wybranego produktu w ilościach i terminach zaspokajających zapotrzebowanie KLIENTA.
2.PEGAZ-AUTO SP. Z .O.O zobowiązuje się do posiadania produktów z wiarygodnego źródła.
§3
Zobowiązania KLINTA.
KLIENT zobowiązuje się do:
1.Zapłaty na rzecz PEGAZ-AUTO SP. z O.O. wszystkich kwot należnych z tytułu niniejszej umowy,
tak aby należności znalazły się na rachunku bankowym lub osobiście (w przypadku zapłaty gotówką)
dla PEGAZ-AUTO SP. Z O.O. w ciągu 5 dni od daty wystawienia faktury. 2.W przypadku braku
zapłaty we właściwym terminie PEGAZ- AUTO SP. z O.O. naliczy odsetki za opóźnienie w
ustawowej wysokości.
3.Niezwłocznego zgłaszania wszelkich uwag dotyczących współpracy z PEGAZ-AUTO SP. z O.O.
pod rygorem utraty prawa ich powoływania w przyszłości.
§4
Płatność i zmiana cen.
1.PEGAZ-AUTO SP. z O.O. zastrzega sobie prawo do zmian cen, o każdej zmianie KLIENT będzie
informowany.
2.Zmiana cen paliw nie stanowi zmiany postanowień niniejszej umowy w okresie jej obowiązywania.
3.Cena paliw jest ustalona indywidualnie z KLIENTEM.
4.KLIENT dokonuje płatności za nabyte paliwo w ciągu 5 dni od daty wystawienia faktury VAT.
5.Faktura VAT (lub zbiorcza) wystawiana jest po 7 dniach od pierwszego tankowania paliw na
podstawie paragonu lub dokumentu WZ.
§5
Siła wyższa.
1.Jeżeli z przyczyn nie leżących po stronie PEGAZ-AUTO SP. z O.O. dostawy produktów (paliw)
zostaną wstrzymane, zakłócone lub ograniczone, wówczas odbiór produktów w ramach niniejszej
umowy może zostać zawieszony lub wstrzymany. KLIENT niezwłocznie zostanie powiadomiony o
tym fakcie jak najwcześniej droga telefoniczna.
2.Jeżeli jakikolwiek organ władzy lub administracji państwowej wprowadzi zakaz, ograniczenia lub
spowoduje wstrzymanie dostaw paliw lub funkcjonowania stacji, wówczas KLIENT może rozwiązać
niniejszą umowę lub uzgodnić zmianę w zakresie uznanym przez PEGAZ-AUTO SP. z O.O. za
właściwy w danych okolicznościach.
§6
Czas trwania umowy i jej rozwiązanie.
1.Umowę niniejszą zawarto na czas nieokreślony. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy z
2-tygodniowym okresem wypowiedzenia.
2. PEGAZ-AUTO SP. Z O.O. ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia,
gdy KLIENT naruszy postanowienia umowy, a w szczególności gdy KLIENT:
A) opóźnia się z dokonywaniem płatności za zakupione paliwo ponad 7 dni od daty płatności
wyznaczonej fakturą VAT
B) zostanie postawiony w stan likwidacji, rozwiązania spółki, lub gdy jego sytuacja finansowa
pogorszy się do stanu niewypłacalności
C) w stosunku do KLIENTA zostanie wszczęta egzekucja lub osoby trzecie zgłoszą roszczenia
majątkowe istotnie zagrażające sytuacji majątkowej KLIENTA.

§7
Przeniesienie praw.
1.Jakiekolwiek obowiązki i prawa KLIENTA przewidziane niniejszą umową nie mogą być przez
niego przeniesione na jakąkolwiek osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody PEGAZ-AUTO SP. Z
O.O.
§8
Reklamacje.
1.W przypadku sporów dotyczących jakości paliw, strony umowy mają prawo powołać niezależne
laboratorium w celu opracowania ekspertyzy jakości paliw.
2.Koszty ekspertyzy jednostki badawczej poniesie:
A) PEGAZ-AUTO SP. Z O.O. w przypadku, gdy ekspertyza wykaże niezgodność jakości paliw z
obowiązującą normą
B) w pozostałych przypadkach KLIENT.
3.Wszelkie inne reklamacje zgłaszane będą w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wydania faktury
VAT.
§9
Zawiadomienia.
1.Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się nawzajem o każdej zmianie adresu oraz
postanawiają, że wszelka korespondencja miedzy stronami wysłana na adres wskazany w niniejszej
umowie będzie uważana za skutecznie doręczoną z upływem 7 dni od jej nadania niezależnie od jej
faktycznego podjęcia.
§10
Dochodzenie roszczeń i rozstrzyganie sporów.
1.Strony niniejszym uzgadniają, że wszelkie spory związane z interpretacją lub wykonywaniem
niniejszej umowy będą rozwiązywanie na zasadzie wzajemnego porozumienia. W przypadku, gdy
niemożliwe będzie osiągnięcie porozumienia sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby PEGAZ-AUTO SP. Z O.O.
§11
Postanowienia końcowe.
1.PEGAZ-AUTO SP. Z O.O. może świadczyć odpłatnie na rzecz KLIENTA dodatkowe usługi nie
objęte niniejszą umową.
2. PEGAZ-AUTO SP. Z O.O. niniejszym gwarantuje, że sprzedawane przez nią paliwa posiadają
odpowiednia jakość zgodnie z polskimi normami.
3.Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4.W sprawach nienormowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAŁĄCZNIKI:
1.Dokumenty rejestracyjne KLIENTA (NIP, REGON, KRS)

_______________________________
podpis PEGAZ-AUTO SP. Z O.O.

____________________________
podpis KLIENTA

