
Gdańsk, .......... 

UMOWA ZLECENIA - WYKONANIA USŁUGI 

zawarta pomiędzy: 

AUTO POMOC PRZED ZAKUPEM Dawid Uszaruk 
ul. Piotrkowska, nr 56A lok. 18 
80-180 Gdańsk 
NIP 9571096736 

zwanym dalej „Usługodawcą", a 

.......................................................................................................... 

o numerze PESEL.............................................................................. 

zam. ................................................................................................. 

......................................................................................................... 

zwanym dalej „Zleceniodawcą", 

łącznie nazywanych "Stronami". 

§ 1 Przedmiot Umowy 

Zleceniodawca powierza wykonanie Zlecenia i zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie, a 
Usługodawca zobowiązuje do wykonania na rzecz Zleceniodawcy Zlecenia w ramach 
pakietu: "Sprawdzenie samochodu" / "Poszukiwanie samochodu" / "Ocena oferty sprzedaży 
samochodu" / „Pakiet 3x Sztuka / "Pakiet Premium".* 

§ 2 Obowiązki Usługodawcy 

1. Usługodawca zobowiązuje się wykonać Usługę zgodnie z Zasadami realizacji Usług 
stanowiącymi Załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Negocjacje ceny sprzedawanego samochodu nie wchodzą w podstawowy zakres 
realizacji Usług. 

3. W przypadku wybrania dodatkowo Usługi negocjacji ceny, Zleceniodawca 
zobowiązuje się zapłacić Usługodawcy 15% kwoty wynegocjowanej przez 
Usługodawcę, zgodnie z zasadami wynagradzania w §4. 

(*niepotrzebne skreślić) 



§ 3 Obowiązki Zleceniodawcy 

1. Zleceniodawca akceptuje warunki wykonania Usługi zgodnie z Zasadami realizacji 
Usług. 

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z 
Cennikiem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 

§ 4 Wynagrodzenie 

1. W przypadku pakietów: „Do 3x Sztuka” oraz „Pakiet Premium", wynagrodzenie jest 
płatne w całości z góry, przed rozpoczęciem wykonywania Usługi, na rachunek 
bankowy Usługodawcy. 

2. W przypadku pakietów: "Sprawdzenie samochodu" oraz "Ocena oferty sprzedaży" 
wynagrodzenie jest płatne w całości z góry, przed rozpoczęciem wykonywania 
Usługi, jeżeli Zleceniodawca nie uczestniczy w trakcie realizacji Usługi. 

3. W przypadku negocjacji ceny samochodu, 15% wynegocjowanej ceny jest płatne 
gotówką od razu po realizacji Usługi, jeżeli Zleceniodawca jest obecny w trakcje 
jej realizacji. 

4. Jeżeli Zleceniodawca nie jest obecny w trakcie realizacji Usługi, 15% 
wynegocjowanej ceny jest płatne przelewem, w ciągu 7 dni od wykonania Usługi, 
na konto bankowe Usługodawcy. 

5. Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za pomocą przelewu, na 
podany rachunek bankowy Usługodawcy: 

53 1870 1045 2078 1018 4057 0001 - Nest Bank 

§ 6 Wyłączenie odpowiedzialności 

1. Usługodawca nie odpowiada za usterki lub uszkodzenia auta, które były niemożliwe 
do stwierdzenia podczas kontroli stanu pojazdu, w szczególności jeśli wiązałoby się 
to z rozebraniem podzespołów silnika lub samochodu. 

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usterki i uszkodzenia, które zostały 
umyślnie ukryte przez sprzedającego pojazd. 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady fabryczne auta lub wadliwie 
działające jego elementy, których wykrycie w toku oględzin było niemożliwe. 



§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

2. Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności w postaci aneksu i są skuteczne po podpisaniu przez obie strony. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i 
innych obowiązujących aktów prawa. 

4. W przypadku ewentualnych sporu wynikających z umowy, właściwym do 
rozpoznania sprawy będzie sąd w Gdańsku. 

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

 (Usługodawca)                   (Zlecający) 

 
 



Zasady realizacji Usług - Załącznik nr 1 do Umowy 

 
"SPRAWDZENIE SAMOCHODU" 

W ramach oceny stanu technicznego pojazdu Usługodawca zobowiązuje się do: 

1. użycia wszystkich dostępnych mu narzędzi, takich jak miernik grubości lakieru czy 
laptop z oprogramowaniem serwisowym; 

2. dokonania inspekcji samochodu w stacji diagnostycznej lub przy pomocy kanału 
samochodowego w celu oceny elementów podwozia samochodu, o ile będzie to 
możliwe; 

3. przedstawienia zlecającemu wszystkich wykrytych usterek lub uszkodzeń i 
informacji pozyskanych w trakcie oceny samochodu. 

"POSZUKIWANIE SAMOCHODU" 

W ramach pakietu "Poszukiwanie samochodu" Usługodawca zobowiązuje się do: 

1. wyszukania 20 ofert sprzedaży samochodu, spełniających kryteria podane przez 
Zleceniodawcę; 

2. weryfikacja wybranych ofert za pomocą rozmowy telefonicznej; 

3. wybrania, 5 najlepszych ofert sprzedaży; 

4. sprawdzenia samochodu w bazie CEPiK, o ile będzie to możliwe. 

"OCENA OFERTY SPRZEDAŻY SAMOCHODU" 

W ramach pakietu "Ocena oferty sprzedaży samochodu" Usługodawca zobowiązuje się do: 

1. oceny ogłoszenia sprzedaży auta przedstawionej przez Zleceniodawcę; 

2. weryfikacji przedstawionej oferty za pomocą rozmowy telefonicznej; 

3. oceny czy uzasadniony jest wyjazd i osobista ocena stanu technicznego auta. 
 
                                   „PAKIET PREMIUM" 

W ramach opcji „Pakiet Premium" Usługodawca zobowiązuje się do: 

1. wyszukania ofert sprzedaży samochodu, spełniających kryteria podane przez 
Zleceniodawcę; 

2. weryfikacji ofert sprzedaży za pomocą rozmów telefonicznych; 

3. przedstawienia Zleceniodawcy najlepszych ofert sprzedaży, na podstawie 
przeprowadzonych rozmów; 

4. oceny stanu technicznego pojazdów, z wybranych przez Zleceniodawcę ofert 
sprzedaży. 
 



 
                                    „Do 3x Sztuka" 

W ramach opcji „Do 3x Sztuka" Usługodawca zobowiązuje się do: 

1. wyszukania ofert sprzedaży samochodu, spełniających kryteria podane przez 
Zleceniodawcę; 

2. weryfikacji ofert sprzedaży za pomocą rozmów telefonicznych; 

3. przedstawienia Zleceniodawcy najlepszych ofert sprzedaży, na podstawie 
przeprowadzonych rozmów; 

4. oceny stanu technicznego pojazdów, z wybranych przez Zleceniodawcę 
maksymalnie 3 ofert sprzedaży. 

5. sprawdzenia wykonane mogą być w odległości do 200km od Gdańska  
 
 
 
                           „Sprawdzenie po naprawie" 

W ramach opcji „Sprawdzenie po naprawie" Usługodawca zobowiązuje się do: 

1. sprawdzenie jakości oraz poprawności wykonania naprawy samochodu  

2. dokładne obejrzenie auta czy nie ma dodatkowych usterek 

Cennik - Załącznik nr 2 do Umowy 

Nazwa Usługi Cena (brutto)

"Sprawdzenie samochodu" /wyjazd powyżej 
100km/powyżej 200km

599zł/850zł

"Ocena oferty sprzedaży" (1 oferta/5 ofert) 29zł/99 zł

„Pakiet Premium” 2899 zł

„Do 3x Sztuka” 1899 zł

„Sprawdzenie po naprawi” 399 zł

Koszt dojazdu - w przypadku każdego 
wyjazdu, w celu oceny stanu technicznego 
samochodu (nie dotyczy Gdańska i okolic)

65zł za 100 km


