
UMOWA SPRZEDAŻY WŁOSÓW  

UWAGA: Sprzedający wypełnia pola zaznaczone tłustym drukiem 

  

(wypełnia Kupujący)  

Zawarta dnia ………………………………………………. w ………………………………….., pomiędzy: 

(wypełnia Sprzedający):  

Imię i Nazwisko:…………………………………………………………………………………………….  

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………  

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………..  

Zwanym dalej Sprzedającym,  

a firmą SMEGGI S.C. M. ŚWITAŁA-LIMANOWSKA, A. BACZYŃSKA, UL. 1 MAJA 88, 40-240 KATOWICE; 

NIP 9542808743, zwanym dalej Kupującym. 

§1 

(wypełnia Kupujący)  

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

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

Długość włosów(w cm)……………… Waga włosów(w gramach): ………….. Kolor włosów……………… 

Długość włosów(w cm)……………… Waga włosów(w gramach): ……………Kolor włosów……………… 

Długość włosów(w cm)……………… Waga włosów(w gramach): ……………Kolor włosów……………… 

§2 

(wypełnia Sprzedający)  

Sprzedający oświadcza, że włosy są:  

1) Niefarbowane/ farbowane (odpowiednie zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić)  

2) Włosy które sprzedaje nie są zniszczone, nie były poddane zabiegom fryzjerskim jak 

prostowanie, rozjaśnianie czy trwała ondulacja: Nie są/ są (odpowiednie zaznaczyć lub 

nieodpowiednie skreślić) Jeśli są, proszę podać jakim zabiegom: 

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

3) Włosy nie są odżywione środkami podnoszącymi chwilowo ich jakość. Nie są/ są (odpowiednie 

zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić). Jeśli są, proszę podać jakimi środkami: 

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

4) Sprzedający oświadcza, że włosy które sprzedaje:  

- są pochodzenia …………………………………..(należy wpisać kraj pochodzenia),  

- są od dziecka/ osoby dorosłej(odpowiednie zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić)  

- są od kobiety/ mężczyzny (odpowiednie zaznaczyć lub nieodpowiednie skreślić). 



§3 

Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy określony w §1 oraz §2 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. 

§4 

(wypełnia Sprzedający: w odpowiednie pole wprowadź dane)  

W przypadku spełnienia wymogów jakościowych włosów oraz po akceptacji ceny zapłaty przez 

Sprzedającego, Kupujący oświadcza, że wpłaci kwotę ustaloną w §1 Sprzedającemu:  

Przelewem na konto bankowe:………………………………………………………………………………………  

(numer konta i nazwa odbiorcy jeśli jest inna niż dane Sprzedającego; opcja dostępna dla sprzedaży 

wysyłkowej oraz osobistej)  

Gotówką: TAK/NIE (opcja dostępna tylko dla osób sprzedających włosy osobiście w siedzibie 

Kupującego)  

§5 

Sprzedający oznajmia, że zapoznał się z regulaminem skupu oraz w pełni go akceptuje.  

§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 Kupującego. 

§7 

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

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

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

   Sprzedający       Kupujący  

 

 

(opcjonalnie) 

 O skupie dowiedziałam/ em się: ………………………………………………………………………………………..… 


