UMOWA KUPNA/SPRZEDAŻY WŁOSÓW
(wypełnia Kupujący)

zawarta dnia ………………………………………………. w ………………………………….., pomiędzy:
(wypełnia Sprzedający):

………………………………………………………. zamieszkałym w …………………………………………
/imię i nazwisko/

/adres/

nr telefonu kontaktowego ……………………………..zwanym dalej Sprzedającym,
a firmą Lovxtend, ul. Matki Teresy z Kalkuty 18a/5, 20-538 Lublin, NIP 563-241-81-91, REGON: 061436550,
zwanym dalej Kupującym.
§1
(wypełnia Kupujący)

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje włosy o długości ........... cm, w kolorze .............................................
§2
(wypełnia Kupujący, po wycenie i akceptacji ceny przez Sprzedającego)

Cena sprzedaży została ustalona na: ................................................................................. złotych (słownie:………
...………………………………………………………...........................………………………… złotych)
§3
(wypełnia Sprzedający (w odpowiednie pole wstaw „x”)

Sprzedający oświadcza, że: włosy są farbowane [
] włosy są niefarbowane [
]
§4
Sprzedający oświadcza, że włosy, które wysyła są czyste i niezniszczone wskutek zabiegów fryzjerskich jak
prostowanie, rozjaśnianie czy trwała ondulacja oraz nie są odżywione środkami podnoszącymi chwilowo ich
jakość. Włosy są odpowiednio zabezpieczone, nie splątane i wyczesane. Minimalna długość włosów to 45cm.
§5
Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy określony w § 1 nie jest obciążony prawami osób trzecich i że
wyłącznie Sprzedający posiada do nich wszelkie prawa, a po sprzedaży przekazuje do przedmiotu umowy wszelkie
prawa Kupującemu.
§6
(wypełnia Sprzedający (w odpowiednie pole wstaw „x” i wprowadź poniżej dane)

W przypadku spełnienia wymogów określonych w §3 i po akceptacji ceny zapłaty przez Sprzedającego, Kupujący
oświadcza, że wpłaci kwotę ustaloną w §2 Sprzedającemu:
przelewem na konto bankowe nr [
] .………………………………………………………………………..,
przelewem pocztowym na adres [
] .…………………………………………………………………………
gotówką [
]
§7
W razie niespełnienia warunków skupu Kupujący ma prawo odmówić zakupu włosów i odeśle je w nienaruszonym
stanie Sprzedającemu.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
§9
Kwestie sporne mogące wyniknąć w czasie realizacji umowy rozstrzyga sąd właściwy dla miejsca zamieszkania
Sprzedającego.
§10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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