
zawarto w dniu ________________
Doncaster, DN4 8DE South Yorkshire

UMOWA WYSZUKANIA I SPROWADZENIA AUTA

Zawarta między:

CAR HUNTER - USA LTD Woodfield Business Centre, Carr Hill, Doncaster, DN4 8DE South
Yorkshire, United Kingdom, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowany przez Damian
Krysiuk.

, a:

Imię i nazwisko / nazwa firmy:

Pesel / NIP:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miasto:

zwanym dalej „ Zleceniodawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, o następującej treści:

§1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest pośrednictwo w zakupie pojazdu na terenie USA
zgodnie z zamówieniem Nabywcy.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania czynności objętych przedmiotem umowy z
dochowaniem należytej staranności, pozostając w stałym kontakcie telefonicznym i
mailowym ze Zleceniodawcą, informując go o wszystkich podjętych i przewidywanych
działaniach oraz uzgadniając je ze Zleceniodawcą i uzyskując jego aprobatę.

3. Przedmiotem zlecenia jest w szczególności:
- wyszukanie ofert sprzedaży samochodu na terenie Stanów Zjednoczonych oraz

przedstawienie ich Zleceniodawcy drogą elektroniczną
- sprawdzenie stanu prawnego pojazdu oraz prawidłowości i kompletności
dokumentacji pojazdu oraz informowanie Zleceniodawcy o rezultacie badania -
prowadzenie negocjacji/licytacji poprzedzających zakup, obejmujących w
szczególności cenę
- zawarcie umowy sprzedaży pojazdu wskazanego przez Zleceniodawcę w imieniu i na

rachunek Zleceniodawcy
- transport pojazdu do portu wysyłkowego na terenie Stanów Zjednoczonych -
Nadanie pojazdu do Europy
- odebranie pojazdu w porcie docelowym na terenie Europy



- dopełnienie formalności związanych z importem oraz opłacenie należności, w
szczególności opłat celnych, podatkowych i administracyjnych, zarówno w Stanach
Zjednoczonych, jak i na terenie Unii Europejskiej.

- pomoc przy zorganizowaniu zakładu, który naprawi przedmiot zakupu oraz transport
pojazdu do w/w zakładu na terenie Polski.

§2 Wynagrodzenie i rozliczenie kosztów

1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy
wynagrodzenie w wysokości 3500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 0/00 gr)
płatne w etapach opisanych w pkt.3 §2.

2. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty wszelkich wydatków związanych z
wykonaniem niniejszego zlecenia.

3. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w następujących ratach i
terminach:

a. Etap 1 - W dniu podpisania umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy
prowizję w wysokości 500 PLN na rachunek bankowy

CAR HUNTER USA, 34 1020 1026 3741 0000 0003 9446 Tytułem: imię
+ nazwisko

b. Etap 2 - Po zatwierdzeniu wybranej oferty, najpóźniej na dzień przed
licytacją auta, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy prowizję w
wysokości 3000 PLN na rachunek bankowy,

CAR HUNTER USA, 34 1020 1026 3741 0000 0003 9446 Tytułem: imię
+ nazwisko + model pojazdu.

W przypadku przegranej aukcji prowizja zostanie przekazana na poczet
kolejnej aukcji.

c. Etap 3: W terminie 2 dni od daty zakupu pojazdu Zleceniodawca zapłaci
zbywcy pojazdu w USA kwotę należną do zapłaty za zamówiony pojazd wraz z
kosztami brokera. W przypadku gdy Zleceniodawca nie wpłaca kwoty
ustalonej w ciągu dwóch dni roboczych, zostanie naliczona kara w wysokości
kwoty prowizji za niewywiązanie się z umowy.

d. Etap 4: Kolejna płatność (dwa do trzech tygodni po wygranej aukcji)
Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy za koszta transportu pojazdu na terenie
USA oraz fracht morski.

e. Etap 5: Kolejny etap płatności realizowany jest przez Zleceniodawcę na rzecz
Agencji Celnej w Niemczech/Holandii i obejmuje on wszelkie koszty takie jak:
rozpakowanie kontenera, oraz wniesieniem Cła i podatku VAT oraz transport
auta z portu pod wskazany adres w EU.

§3 Czas trwania umowy

1. Zleceniobiorca ma 50 dni na znalezienie pojazdu zgodnego z oczekiwaniami
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Zleceniodawcy. Jeżeli po upływie 50 dni zleceniobiorca nie zakupi pojazdu zgodnego
z zamówieniem, wypłacone wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 §2 zostanie
zwrócone na rachunek Zleceniodawcy, z którego wykonał płatność.

2. Strony uzgadniają, iż od momentu zapłaty ceny za pojazd, pozostałe czynności
składające się na przedmiot umowy do momentu dostarczenia pojazdu,
Zleceniobiorca wykona w terminie 4 miesięcy.

3. Za datę wydania pojazdu przez Zleceniobiorcy, Strony będą uważać moment
przekazania Zleceniodawcy pojazdu wraz z:

a. TITLE pojazdu - stanowiący własność Dealera z USA;
b. Dokumenty odprawy celne
c. Kluczykami min. 1 zakupionego pojazdu (jeśli takowe są)

4. W przypadku rezygnacji z zakupu pojazdu lub odstąpienia od Umowy z przyczyn
leżących po stronie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca uprawniony będzie do
dochodzenia od Zleceniodawcy roszczeń związanych z naprawieniem szkody, jaką
poniósł w związku z realizacją zamówienia Zleceniodawcy.

§4 RODO.

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej
„RODO”, Zleceniobiorca informuje, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie CAR HUNTER - USA LTD
Woodfield Business Centre, Carr Hill, Doncaster, DN4 8DE South Yorkshire, United
Kingdom.

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz
kontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych. Kontakt możesz

realizować w sposób osobisty, wysyłając wiadomość na adres e-mail
kontakt@carhunter-usa.pl

3. Administrator przetwarzana Twoje dane osobowe w celu wysłania Ci własnych
informacji handlowych oraz treści promujących produkty i działalność administratora
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 – a więc Twojej zgody.
Dodatkowo, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do celów statystycznych i
analitycznych.

4. Twoje dane osobowe są ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem.
Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez
administratora jest możliwe co do zasady w następujących przypadkach:

a. gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa – dotyczy to ujawniania przez
administratora Twoich danych;

b. gdy administrator musi ujawnić dane by móc zrealizować umowę z
podwykonawcą lub brokerem – działanie takie zawsze odbywa się na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych;

c. gdy administrator decyduje się na ujawnienie danych osobowych z powodu
własnego, prawnie uzasadnionego interesu;
d. gdy wynika to z wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.

5. Wszystkie powyższe przypadki są praktykami w pełni zgodnymi z RODO.
6. Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będą jedynie te,
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które są niezbędne do zrealizowania zlecenia.
7. Twoje dane osobowe będą przekazywane do innych państw, niż należące do

Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tzw. państw trzecich. Jest to niezbędne w
celu zapewnienia prawidłowego zrealizowania zlecenia. Aby przeciwdziałać
ewentualnemu ryzyku, zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania
zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych. Przekazywane
danych poza Europejski Obszar Gospodarczy jest w nich oparte o standardowe
klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Taki sposób przetwarzania
jest w pełni legalny i zgodny z RODO.

8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania zgody. W chwili gdy
cofniesz zgodę, Twoje dane zostaną bezpowrotnie usunięte i ich przetwarzanie
zakończy się.

9. Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia,
ograniczenia Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w
sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.
Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na
przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z
prawem przetwarzania danych realizowanego do chwili jej cofnięcia.

10. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą
podlegały profilowaniu.

11. Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są
Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

§5 Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

2. Zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

3. Wszelkie spory, które wynikną na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozpatrywane
przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zleceniodawcy.

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

Zleceniobiorca                                                                                        Zleceniodawca
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