
UMOWA SPRZEDAŻY WŁOSÓW 

ORYGINAŁ/KOPIA

Zawarta dnia …………………………………………………………w Gdyni pomiędzy:

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

…………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................
(Imię, Nazwisko, Adres, )Telefon kontaktowy

Zwanym dalej Sprzedającym, a firmą GrzechHair właścicielem skup-wlosow.info, ul. Przebendowskich 49A, 

81-526 Gdynia, NIP 588-235-45-81 zwanym dalej Kupującym.

§1

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje włosy o długości ................................cm, 

w kolorze.....................................................................................................................................................................................................

§2

Cena sprzedaży pomiędzy stronami została ustalona na: .............................................................złotych.

…………………………………………….....................…………………………........................................................................................złotych (słowne złotych) 

§3

Sprzedający oświadcza, że:

[    ] Włosy są niefarbowane   [    ] Włosy są farbowane

Włosy które wysyła nie są zniszczone, nie były poddane zabiegom fryzjerskim jak rozjaśnianie czy trwała ondulacja, chyba, że 

sprzedający zaznaczył powyżej inaczej. Włosy nie są odżywione środkami podnoszącymi chwilowo ich jakość. Włosy zostały 

dobrze wyczesane przed ścięciem.

§4

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.

§5

W przypadku spełnienia wymogów określonych w §3 i po akceptacji ceny zapłaty przez Sprzedającego,

Kupujący oświadcza, że wpłaci kwotę ustaloną w §2 Sprzedającemu w ciągu 7 dni roboczych od dostarczenia umowy do 

siedziby firmy GrzechHair (81-526 Gdynia, Przebendowskich 49A) :

[   ] Przelewem na konto bankowe  [   ] Przekazem pocztowym na adres  [   ]Gotówką 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
(Dane do przekazania pieniędzy)

§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 Sprzedającego.

§7

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

...................................................                                                                                       .....................................................
Sprzedający                                                                                     Kupujący

GrzechHair ul. Przebendowskich 49a, 81-526 Gdynia, 668 120 424, grzegorz.grzech@grzechhair.com, skup-wlosow.info
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