
 
 

 

Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży Aut Używanych przez MDM Auto Sp. z o.o. 

 

1. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży Aut Używanych obowiązują przy sprzedaży przez MDM Auto sp 

z o.o. z siedzibą w Gdańsku, stanowią integralną część Umowy. 

2. Następujące zwroty i wyrażenia zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy Sprzedaży Aut 

Używanych oznaczają odpowiednio: 

OWU- niniejsze Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży Aut Używanych  

Sprzedający -  MDM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (przy ul Zawodników 2), wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 000423164 i posiadający numer NIP: 8992736144  

Kupujący- osoba która zawarła Umowę ze Sprzedającym 

Konsument – Kupujący, który jest osobą fizyczną, która zawiera ze Sprzedającym Umowę niezwiązaną 

bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową  

Strony – Kupujący i Sprzedający 

Umowa – umowa sprzedaży pojazdu używanego zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym 

Cena – cena pojazdu będącego przedmiotem Umowy w dniu jej zawarcia 

RODO-  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o 

Ochronie Danych)  

3.  OWU doręczane są Kupującemu na piśmie lub w formie elektronicznej, w szczególności wraz z 

Umową zawartą w formie pisemnej lub z ofertą handlową  złożoną przez Sprzedającego, a także 

udostępniane są na stronie internetowej pod adresem : www.grupamakurat.pl  

4. OWU regulują prawa i obowiązki Stron zawierających Umowę dotyczącą pojazdu samochodowego 

używanego. 

5. Informacje zawarte przez Sprzedającego w katalogach, obwieszczeniach, reklamach, cennikach i 

innych źródłach mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu 

cywilnego.  

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią OWU a Umową znaczenie rozstrzygające mają 

postanowienia Umowy. 

7. Ustne oświadczenia przedstawicieli Sprzedającego są wiążące w przypadku ich pisemnego 

potwierdzenia w Umowie. 

8. Zmiana Umowy oraz załączników (z wyłączeniem załączników) wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

ZAWARCIE UMOWY 

9. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą podpisania przez Sprzedającego i Kupującego Umowy  wraz 

z załącznikami i OWU. 

10. Obowiązki Sprzedającego wynikające z Umowy powstają dopiero w dniu wpłaty przez Kupującego 

zadatku na Cenę.  



 
 

Jeżeli Kupujący nie wpłaci zadatku w pełnej wysokości w terminie określonym w Umowie, Sprzedający 

uprawniony jest do odstąpienia od Umowy po 7 dniach od upływu terminu. Sprzedający jest w takim 

przypadku uprawniony do żądania naprawienia szkody poniesionej w związku z zawarciem Umowy. 

 

SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ 

11. W przypadku umowy zawieranej na odległość Konsument albo Kupujący, który jest osobą fizyczną 

prowadzącą działalność gospodarczą, zawierający ze Sprzedającym umowę bezpośrednio związaną z 

jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Kupującego 

charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego 

działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej ma prawo do odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni. W przypadku 

skorzystania przez Kupującego  z tego uprawnienia Umowę uważa się za niezawartą. 

12. Termin, na złożenie oświadczenia o odstąpieniu liczy się: 

a) od dnia odebrania przez Kupującego przedmiotu Umowy, albo 

b) w przypadku, gdy Umowa obejmuje wiele pojazdów, które dostarczane są w różnym czasie  – od 

dnia objęcia w posiadanie każdego z pojazdów; 

13. Kupujący chcący skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy powinien złożyć oświadczenie w 

formie pisemnej, zawierające imię i nazwisko, adres, adres e- mail, numer telefonu oraz numer umowy  

na adres MDM Auto Sp. z o.o., ul Zawodników 2, 80-729 Gdańsk. W przypadku, gdy Kupujący wysyła 

oświadczenie za pośrednictwem Poczty Polskiej do zachowania terminu wystarczy oddanie 

oświadczenia w polskiej placówce pocztowej. Kupujący może złożyć oświadczenie według wzoru 

oświadczenia, który stanowi załącznik niniejszych OWU. 

14. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci Kupującemu wszelkie otrzymane płatności 

tytułem ceny. 

15. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.  

16. Prawo do odstąpienia od umowy opisane w pkt. 11 niniejszych OWU jest wyłączone w przypadkach, 

o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. W szczególności 

prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w stosunku do towarów nieprefabrykowanych, 

wyprodukowanych, wytworzonych według specyfikacji Kupującego lub służących zaspokojeniu jego 

zindywidualizowanych potrzeb. 

 

WALUTA UMOWY, WARUNKI PŁATNOŚCI, ZADATEK, ODSETKI 

17. Wszelkie ceny i wartości zawarte w Umowie są podawane w PLN. 

18. Cena oznaczona jest w Umowie i uwzględnia następujące składniki: cenę pojazdu, podatek od 

towarów i usług (VAT), opłaty importowe oraz wszelkie inne opłaty publicznoprawne, które Sprzedawca 

był obowiązany ponieść do czasu zawarcia Umowy  

19. Cena oznaczona w Umowie nie obejmuje: ceny dodatkowego wyposażenia, kosztów transportu. 

20. Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę sprzedaży na podstawie wystawionej faktury, nie później niż 

do dnia określonego w fakturze (data wymagalności). Całkowita wartość Umowy w tym cena płatna jest 

przed odbiorem przedmiotu Umowy na podstawie wcześniej wystawionej i doręczonej faktury. W 

przypadku gdy przedmiotem Umowy są dwa lub więcej samochody, wówczas z tytułu sprzedaży 

każdego samochodu zostanie wystawiona osobna faktura. 



 
 

21. Kupujący zapłaci Sprzedawcy zadatek na poczet ceny, w rozumieniu art 394 Kodeksu cywilnego, w 

wysokości oraz w terminie ustalonym w Umowie. Z tego tytułu wystawiona zostanie stosowna faktura 

VAT. Rozliczenie zadatku nastąpi bądź na fakturze końcowej, bądź zadatek zostanie zwrócona na konto 

Kupującego po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w pkt 11 OWU, po 

podaniu konta przez Kupującego oraz po otrzymaniu przez Sprzedającego podpisanej przez 

Kupującego faktury korygującej do wcześniej wystawionej faktury. 

22. Cena pojazdu określona w Umowie może zostać podwyższona, jeżeli zmieni się jeden z określonych 

w pkt 18, składników ceny. Dla Stron wiążąca jest cena ustalona w dniu odbioru pojazdu. O ewentualnej 

różnicy pomiędzy ceną ustaloną w dniu zawarcia Umowy a ceną obowiązującą w dniu odbioru pojazdu 

a wynikającą ze zmiany wysokości składników ceny Kupujący zostanie poinformowany najpóźniej w 

dniu odbioru pojazdu. Zmiana ceny nie stanowi zmiany Umowy 

23. Wszelkie płatności należne Sprzedającemu z tytułu realizacji Umowy Kupujący będzie dokonywał 

przelewem bankowym na rachunek: MDM Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku NIP 899-273-61-44  

Bank Sprzedającego Bank PEKAO SA: SWIFT: PKOPPLPW nr konta PLN:  

87124012391111001104396486, nr konta EUR: PL47124012391978001104396633.  

24. Wszelkie opłaty bankowe, w tym koszty banku korespondenta, ponosi Kupujący. 

24. Za dzień zapłaty Strony uważać będą dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego 

26. W przypadku jeżeli Kupujący nie zapłaci całości ceny lub części ceny w terminie, Sprzedający 

niezależnie od prawa odmowy wydania pojazdu, uprawniony jest do żądania odsetek ustawowych za 

każdy dzień opóźnienia. 

27.Wpłacane przez Kupującego kwoty rozliczane będą w następującej kolejności: najpierw na powstałe 

z tego tytułu i udokumentowane przez Sprzedającego koszty związane z realizacją Umowy, następnie 

odsetki, na końcu zaś należność główną. 

28. W przypadku opóźnienia z zapłatą należności przez Kupującego powyżej 14 dni wszystkie 

należności Kupującego stają się natychmiast wymagalne. 

 

WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY 

29. Wydanie pojazdu będącego przedmiotem Umowy nastąpi w siedzibie Sprzedającego, chyba że 

Strony w Umowie wskażą inne miejsce. 

30. Warunkiem wydania przedmiotu Umowy jest dokonanie przez Kupującego wszystkich płatności 

wynikających z Umowy na rzecz Sprzedającego. 

31. Jeżeli termin odbioru pojazdu nie jest terminem zawarcia Umowy, to termin ten zostanie określony 

w Umowie. 

32. Sprzedający zawiadomi Kupującego niezwłocznie lecz nie później niż na 7 dni przed terminem o 

zmianie terminu odbioru pojazdu drogą sms, na numer podany w Umowie lub na podany w Umowie 

adres email. 

33. Kupujący jest zobowiązany przystąpić do odbioru Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym 

przez Sprzedającego. 

34. W przypadku nie wysłania przez Sprzedającego informacji o zmianie terminu odbioru pojazdu, 

Strony będą uważać, że wstępny termin odbioru pojazdu jest ostateczny. 

35. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu określonego w pkt 31. wskutek 

okoliczności, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, Kupujący uprawniony jest, zgodnie z art 

491 Kodeksu cywilnego, do wyznaczenia Sprzedawcy odpowiedniego dodatkowego terminu odbioru 

pojazdu. Strony ustalają, że odpowiedni dodatkowy termin odbioru to co najmniej 60 dni. Termin 



 
 

dodatkowy liczony będzie dla Sprzedającego od dnia doręczenia jemu informacji o wyznaczonym 

dodatkowym terminie. 

36. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedającego dodatkowego terminu wyznaczonego przez 

Kupującego na okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Sprzedający (zwłoka 

Sprzedającego), Kupujący jest uprawniony do żądania kary umownej w wysokości 1% ceny określonej 

w Umowie, za każdy pełen miesiąc kalendarzowy  zwłoki, następujący po miesiącu, w którym upłynął 

dodatkowy termin. Jeżeli zwłoka sprzedawcy jest dłuższa niż 6 miesięcy kalendarzowych, Kupujący 

może odstąpić od umowy bez wyznaczenia Sprzedawcy dodatkowego terminu do wykonania 

zobowiązania. Łączna wysokość kary umownej nie może przekroczyć łącznie 6 % ceny pojazdu 

określonej w Umowie. 

37. Kupującemu nie przysługuje prawo wyznaczenia dodatkowego terminu, ani też inne uprawnienia 

wymienione w pkt 36. jeżeli przekroczenie terminu odbioru pojazdu wynika z okoliczności, za które 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności spowodowanych siłą wyższą. W takich też 

przypadkach Kupującemu nie przysługują uprawnienia do dochodzenia roszczeń z tytułu zadatku oraz 

z tytułu kar umownych. 

38. Kupujący zobowiązany jest do odbioru pojazdu w wyznaczonym terminie. W przypadku 

nieodebrania pojazdu w terminie, Kupujący jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód 

poniesionych przez Sprzedawcę, w tym szczególności obowiązany jest pokryć wszelkie koszty 

przechowywania i ubezpieczenia pojazdu.  

39. Jeżeli Kupujący nie odbierze pojazdu w terminie 30 dni od upływu terminu odbioru pojazdu 

wyznaczonego przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy. 

W takim przypadku Sprzedawca uprawniony jest do zatrzymania wpłaconej kwoty zadatku bez 

powstania z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń Kupującego. Sprzedawca może dochodzić naprawienia 

szkody z tego tytułu na zasadach ogólnych opisanych w Kodeksie cywilnym.   

40. Kupujący ma prawo do dokonania kontroli cech zewnętrznych oraz funkcjonowania pojazdu na 24 

godziny przed planowanym terminem odbioru pojazdu. Kontrola może być przeprowadzona przez 

upoważnionego przedstawiciela Kupującego.  

41. Z odbioru pojazdu Strony sporządzą protokół. Podpisanie przez Kupującego lub upoważnionego 

przez niego przedstawiciela protokoły potwierdzającego odbiór pojazdu, oznacza, iż Kupujący nie 

zgłasza zastrzeżeń co do stanu pojazdu oraz, że w chwili wydania pojazdu nie miał widocznych wad 

ani uszkodzeń, odpowiadał wymaganiom Kupującego oraz zapewnieniom Sprzedającego a także, że 

Kupujący otrzymał komplet kluczyków i danych niezbędnych do uruchomienia i eksploatowania pojazdu. 

42. Kupujący obowiązany jest do podpisania protokołu także w przypadku zaniechania 

przeprowadzenia kontroli pojazdu, o której mowa w pkt 40. 

43. Wraz z przedmiotem Umowy zostaną wydane Kupującemu m.in. następujące dokumenty: a) karta 

pojazdu, b) faktura VAT c) dowód rejestracyjny  

44. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia pojazdu różniącego się od pojazdu 

określonego w Umowie w zakresie konstrukcji, odcienia koloru, wyposażenia w przypadku, gdy zmiany 

takie dokonane zostały przez producenta pojazdu lub importera pojazdów w danym modelu lub typie 

pojazdu. Dostarczenie pojazdu różniącego się od określonego w Umowie w zakresie określonym  w 

zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany Umowy i nie uprawnia Kupującego do odmowy odbioru 

pojazdu.  

45. Ryzyko uszkodzenia, całkowitego zniszczenia lub zaginięcia przedmiotu Umowy przechodzi na 

Kupującego w każdym przypadku wydania przedmiotu Umowy Kupującemu lub upoważnionej do 

odbioru osobie. 

46. W przypadku gdy Przedmiotem Umowy są dwa lub więcej samochody, wówczas postanowienia o 

wydaniu stosuje się do każdego samochodu osobno. 



 
 

 

RĘKOJMIA ZA WADY  

47. Sprzedawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność tytułu rękojmi za wady pojazdu w zakresie i na 

zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym i innych ustawach. 

 

SIŁA WYŻSZA 

48. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek opóźnienia w wykonaniu Umowy spowodowane 

siłami wyższymi, takimi jak na przykład: strajki przemysłowe i inne, powodzie, mobilizacje, wojny, 

epidemie, sabotaż, katastrofy naturalne, żałoby narodowe i wszystkie inne przypadki wymienione przez 

konwencje międzynarodowe. Strona powołująca się na Siłę Wyższą natychmiast poinformuje za 

pomocą sms, poczty elektronicznej o początku i zakończeniu sytuacji określonej mianem Siła Wyższa, 

uniemożliwiającej realizację Umowy. Strony uznają opóźnienie producenta w produkcji lub wydaniu 

przedmiotu Umowy za równoznaczne z wystąpieniem Siły Wyższej. Jeżeli w przypadku zaistnienia Siły 

Wyższej opóźnienie w realizacji Umowy jest dłuższe niż 6 miesięcy, Sprzedający i Kupujący spotykają 

się w celu uzgodnienia dalszych kroków, lecz jeżeli w ciągu 1 miesiąca nie dojdą do porozumienia lub 

nie będą w stanie się spotkać, wtedy każda ze stron ma prawo odstąpić od Umowy. 

49. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego wyłącznie za straty rzeczywiste wynikające z rażącego 

niedbalstwa Sprzedającego, do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 50% ceny pojazdu zapłaconej 

przez Kupującego, z zastrzeżeniem postanowień Umowy lub bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa.  

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

50. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Sprzedający 

informuje, iż: 

a) administratorem  danych osobowych Kupującego jest MDM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,  

ul. Zawodników 2, posiadający NIP 8992736144, KRS 000423164.Przetwarzanie danych osobowych 

Kupującego będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu realizacji Umowy. 

b) Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych u Sprzedającego: rodo@grupamakurat.pl e-mail:. 

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

c) Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz 

będą archiwizowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi regulacjami prawa. 

d) W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej Kupujący posiada prawo dostępu do 

treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie danych Kupującego może 

zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W 

przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO Kupujący ma prawo w 

dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

e) Dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i 

obowiązujących konwencji. 



 
 

f) Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, 

przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

51. Sprzedający informuje, iż dane osobowe Kupującego są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie 

na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Kupującego zgody. 

 

POSTANOWIENIA INNE 

52. Spory powstałe na tle wykonania Umowy rozpatrywane będą przez sądy powszechne miejscowo 

właściwe dla Sprzedającego.  

53. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy i OWU znajdują zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

54. Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z 

OWU i Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedającego.  

55. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień OWU nie narusza ważności lub 

skuteczności innych postanowień. W takim przypadku zamiast nieważnych lub bezskutecznych 

postanowień znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa. 

56. Tytuły i numery artykułów OWU mają jedynie znaczenia informacyjne i nie wpływają na ich 

wykładnię. 

57. Wszelkie przewidziane w OWU zawiadomienia lub oświadczenia wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Podane przez Kupującego w Umowie dane lub w Protokole odbioru: numer 

telefonu, adres email uznaje się za aktualne do czasu ich wyraźnej zmiany u Sprzedającego. 

58. Załącznik do OWU - formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi integralną część 

OWU. 

59. Kupujący niniejszym oświadcza, że zapoznał się OWU i w pełni je akceptuje. 

 

 


