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…………………….., ……………. 
 [miejscowość] [data] 

UMOWA SPRZEDAŻY KONIA/OSŁA [niepotrzebne skreślić] 

Zawarta w dniu .................. w ........................................ pomiędzy: 
 [data] [miejscowość] 

..........................................................., ............................................................................................., 
 [imię i nazwisko os. fizycznej lub nazwa przedsiębiorcy] [adres]

 

.................................................... , zwaną/ym dalej: („Sprzedawca”) 
[dane identyfikacyjne, nr NIP, PESEL lub KRS]

 

(w przypadku podmiotu będącego osobą prawną umowa może zostać zawarta jedynie przez osoby 

uprawnione do jego reprezentacji, które należy wskazać w niniejszym punkcie) 

a 

..........................................................., ............................................................................................., 
 [imię i nazwisko os. fizycznej lub nazwa przedsiębiorcy] [adres]

 

.................................................... , zwaną/ym dalej: („Kupujący”) 
[dane identyfikacyjne, nr NIP, PESEL lub KRS]

 

zwanymi dalej: („Stronami“), o następującej treści: 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Sprzedawca sprzedaje a Kupujący nabywa ogiera / klacz / wałacha [niepotrzebne skreślić] rasy ..................... 

po ogierze ........................................ od matki ......................................... po ........................................., 

urodzonego/ą dnia  ........................, o umaszczeniu ..............................................................................., 

posiadającego znaki szczególne: ........................................................................................., dla którego 

został wydany paszport hodowlany o nr .......................................... („Przedmiot Sprzedaży“). 

2. Sprzedawca sprzedaje a Kupujący nabywa Przedmiot Sprzedaży celem jego użytkowania w: 

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

Sprzedawca oświadcza, że Przedmiot Sprzedaży posiada właściwości, które pozwalają na realizację 

celu określonego w zd. 1 niniejszego punktu. 

3. (Ewentualnie) Sprzedawca jednocześnie zastrzega, że Przedmiot Sprzedaży nie nadaje się 

do użytkowania w .............................................................................................................................. . 

4. Strony zgodnie ustalają, że wydanie Przedmiotu Sprzedaży nastąpi z chwilą przekazania Przedmiotu 

Sprzedaży Kupującemu przez Sprzedawcę / Kupującego
1
 [niepotrzebne skreślić]. 

                                                           
1
 W przypadku konsumentów za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli 

sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. 
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5. Strony zgodnie ustalają, że miejscem wydania Przedmiotu Sprzedaży będzie miejsce wydania 

Przedmiotu Sprzedaży Kupującemu przez Sprzedawcę / Przewoźnikowi [niepotrzebne skreślić]. 

6. Koszty transportu Przedmiotu Sprzedaży ponosi Kupujący / Sprzedawca [niepotrzebne skreślić]. 

7. Sprzedawca wyda Kupującemu wraz z Przedmiotem Sprzedaży paszport hodowlany, o którym mowa 

w ust. 1, a także metrykę, książeczkę zdrowia i inne niezbędne dokumenty. 

§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają cenę Przedmiotu Sprzedaży na kwotę ...................... zł, (słownie: 

..................................................................................), dalej: („Cena Przedmiotu Sprzedaży“). 

(W przypadku sprzedaży dokonywanej przez przedsiebiorcę konieczne jest dookreślenie, czy podana 

kwota jest kwotą netto, czy brutto). 

2. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Sprzedawca wystawi fakturę VAT (w przypadku przedsiębiorcy) 

na rzecz Kupującego, który zobowiązany jest uiścić Sprzedawcy Cenę Przedmiotu Sprzedaży 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia faktury VAT, na rachunek bankowy o nr 

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

3. Zapłata Ceny Przedmiotu Sprzedaży następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 

§ 3 

Odpowiedzialność 

1. Strony oświadczają, że Przedmiot Sprzedaży został poddany przed jego wydaniem badaniom 

weterynaryjnym. Koszt badań wterynaryjnych poniósł Kupujący / Sprzedawca [niepotrzebne skreślić]. 

2. Sprzedawca oświadcza, że Przedmiot Sprzedaży jest jego własnością i jest wolny od jakichkolwiek 

wad prawnych, wobec Przedmiotu Sprzedaży nie toczy się żadne postępowanie sądowe, ani nie jest 

on przedmiotem zabezpieczenia. 

3. Sprzedawca oświadcza, że Przedmiot Sprzedaży posiada następujące wady fizyczne: 

………………………………………………….…... / nie posiada żadnych wad fizycznych [niepotrzebne skreślić]. 

4. Kupujący oświadcza, że jest świadom istnienia wad fizycznych wskazanych przez Sprzedawcę 

w pkt. 3 § 3 Umowy oraz nie będzie dochodził z ich tytułu wobec Sprzedawcy żadnych roszczeń. 

5. Sprzedawca oświadcza, że Przedmiot Sprzedaży nie posiada żadnych ukrytych wad fizycznych, 

w szczególności wad zdrowotnych, które nie zostały ujawnione w badaniu weterynaryjnym, ani 

narowów o których Sprzedawca nie poinformował Kupującego. 

6. Sprzedawca odpowiada na zasadach rękojmi za wady Przedmiotu Sprzedaży, o których Sprzedawca 

nie poinformował Kupującego i których Kupujący nie był świadom, a które tkwiły w Przedmiocie 

Sprzedaży w chwili zawarcia Umowy i ujawniły się po jego wydaniu, w szczególności dotyczy to 
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wad takich jak: COPD, chipy, odpryski kostne, ochwat, mięśniochwat, artrozy, choroby układu 

oddechowo-krążeniowego, przewlekły nieżyt oskrzeli, narowy itp. 

7. Strony zgodnie oświadczają, że odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostanie ograniczona 

i trwać będzie przez …………………….. od dnia wydania Przedmiotu Sprzedaży
2
. 

8. O wszelkich wadach, o których Kupujący nie został poinformowany, a które ujawniły się po wydaniu 

Przedmiotu Sprzedaży, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę. 

W przypadku wad zdrowotnych, Kupujący zobowiązany jest ponadto je udokumentować 

przedstawiając na dowód ich wystąpienia zaświadczenie od lekarza weterynarii.  

9. W przypadku skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z rękojmi jest on 

obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Przedmiot Sprzedaży do ............................................... . 

 
[miejsce ustalone przez Strony] 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie spory powstałe w związku z interpretacją lub wykonaniem 

niniejszej Umowy rozstrzygnie sąd powszechny właściwy dla ............................................................ . 

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

 Sprzedawca Kupujący 

 …………………….. …………………….. 

                                                           
2
 W przypadku umów zawieranych z konsumentem wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie jest 

dopuszczalne, chyba że wyraźnie zezwala na to przepis szczególny. Co do zasady ochrona z tytułu rękojmi trwa 2 lata. 


