UMOWA REZERWACYJNA

zawarta w odzi, w dniu ............................................... pomi dzy:

IDEA PROJECT Katarzyna Szymor-B aszczyk z siedzib w odzi (90-365)
przy ul. Tymienieckiego 16G m. 77, NIP: 728-228-40-40, REGON: 473263233, zarejestrowan
w ewidencji dzia alno ci gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta odzi w Referacie
Handlu i Us ug Urz du Miasta odzi Delegatura – ródmie cie pod numerem 46784 zwan dalej
INWESTOREM
reprezentowan przez:
Katarzyn Szymor-B aszczyk – W cicielk ,

a

1.............................................................................................. zamieszka ym ( ) w .......................
przy ul. ................................................................................................................, legitymuj cym (c )
si dowodem osobistym nr ..............................................., tel. ……………………….........................
2............................................................................................... zamieszka ym ( )w .........................
przy ul. ................................................................................................................, legitymuj cym (c )
si dowodem osobistym nr ..............................................., tel. ………………………………………
zwanymi dalej KLIENTEM.

KLIENCI o wiadczaj , i pozostaj /nie pozostaj w zwi zku ma
skim i b
finansowali
wykonanie przedmiotu umowy z maj tku wspólnego ma onków/maj tku osobistego nale cego
do ka dego z nich.

Umowa dotyczy domu jednorodzinnego wolnostoj cego z gara em w bryle budynku o powierzchni
ytkowej 156,6 m2 wraz z dzia o powierzchni …………….m2 oraz udzia em w drodze
wewn trznej o powierzchni 69,4 m2, zlokalizowanego w odzi przy ul. Przylesie, oznaczonego
zgodnie z Planem Sytuacyjnym Osiedla Przylesie (który stanowi za cznik nr 1 do niniejszej
Umowy) numerem ………………., zwanego w dalszej cz ci Umowy PRZEDMIOTEM
UMOWY.
1

&1
1. Wraz z zawarciem niniejszej umowy INWESTOR i KLIENT zobowi zuj si do zawarcia
przedwst pnej umowy sprzeda y PRZEDMIOTU UMOWY.
2. czn cen sprzeda y PRZEDMIOTU UMOWY ustala si na kwot ………......................... z
(s ownie z otych : ..................................... ...............................................................................) brutto.
3. INWESTOR o wiadcza, i jest w cicielem nieruchomo ci gruntowej po onej w odzi, obr b
W-40 o cznej powierzchni 0,3163 ha, sk adaj cej si z 3 dzia ek ewidencyjnych o numerach
598/1, 649/1 i 655/1, dla których prowadzone s w S dzie Rejonowym dla odzi- ródmie cia w
odzi ksi gi wieczyste o numerach LD1M/00014193/4 oraz LD1M/00142515/4.
4. Inwestor o wiadcza, i na w/w nieruchomo ci realizuje w ramach prowadzonej dzia alno ci
gospodarczej budow osiedla sk adaj cego si z 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych
(z wbudowanymi gara ami) zgodnie z Projektem Budowlanym i w oparciu o Decyzj nr
W-VII/117/2011o pozwoleniu na budow z dnia 21 kwietnia 2011 r. wydan przez Prezydenta
Miasta odzi.
5. INWESTOR zobowi zuje si zarezerwowa na rzecz KLIENTA PRZEDMIOT UMOWY
w terminie do dnia ……………………………………..
6. Nie pó niej ni w terminie okre lonym w pkt. 5 strony zobowi zuj si zawrze
przedwst pn umow sprzeda y.

§2
1. KLIENT wnosi op at rezerwacyjn w wysoko ci 10.000,00 z netto (s ownie: dziesi tysi cy
otych) + ustawowy VAT, w dniu podpisania niniejszej umowy w kasie INWESTORA lub
przelewem za po rednictwem poczty lub banku, na rachunek bankowy INWESTORA
nr……………………………………………………………………………………………………...,
z adnotacj : op ata rezerwacyjna domu nr …………………………., w dniu zawarcia niniejszej
umowy.
2. Jednocze nie KLIENT o wiadcza, e wyra a zgod na wystawianie faktur VAT bez podpisu
odbiorcy.
3. Pozosta e wp aty, z uwzgl dnieniem waloryzacji i ewentualnych zmian stawek podatku VAT
nast powa b
w zaliczkach, których wysoko i terminy p atno ci zostan wskazane
w umowie przedwst pnej.
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4. W przypadku zawarcia umowy przedwst pnej, o której mowa w §1, wniesiona op ata
rezerwacyjna podlega zaliczeniu na poczet I zaliczki okre lonej w tej umowie.
5. INWESTOR mo e odst pi od niniejszej umowy i zachowa otrzyman op at rezerwacyjn
w sytuacji, gdy KLIENT z przyczyn le cych po jego stronie nie przyst pi do podpisania
umowy przedwst pnej w terminie, o którym mowa w § 1 ust.5.
6. KLIENT mo e odst pi od niniejszej umowy i da zwrotu uiszczonej op aty rezerwacyjnej
powi kszonej o odsetki ustawowe za okres od dnia jej uiszczenia do dnia zwrotu,
w przypadku gdy INWESTOR z przyczyn le cych po jego stronie, pomimo otrzymania
op aty rezerwacyjnej, nie przyst pi do zawarcia umowy przedwst pnej w terminie, o którym
mowa w § 1 ust. 5.

§3
Niniejsza umowa wchodzi w ycie z dniem wp aty op aty rezerwacyjnej w kasie INWESTORA
lub uznania rachunku INWESTORA kwot op aty rezerwacyjnej.

§4
1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy musz by dokonane na pi mie pod rygorem
niewa no ci.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejsz umow zastosowanie znajd przepisy kodeksu
cywilnego.
3. Wszelkie spory mog ce powsta mi dzy stronami w zwi zku z realizacj niniejszej umowy
rozstrzyga b dzie S d w ciwy dla siedziby INWESTORA.
4. Umow sporz dzono w czterech jednobrzmi cych egzemplarzach, po dwa dla ka dej ze stron.

KLIENT:
……………………………………

INWESTOR:
……………………………….

……………………………………
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