
 

 

 

UMOWA PRZEPROWADZKI / TRANSPORTU 

 

Zawarta w dniu ……………………… w …………………………… pomiędzy: Koniczynka Transport 

Przeprowadzki Łukasz Szot z siedzibą w Sosnowcu ul. Wesoła 4b/44 NIP: 644-313-57-42 

reprezentowaną przez Łukasz Szot, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, a:  

Nazwa firmy/Imię Nazwisko*.……………………………………………………………………………………………………………, 

znajdującą się/zamieszkałym-ą* w ……………………………………………………………………………………………………. 

przy ulicy …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Legitymującym się dokumentem……………………………………… o numerze ………………………………………………, 

zwanym dalej „Zleceniodawcą”. 

§1. 

Zleceniodawca zamawia usługę przeprowadzki/transportu* na dzień ………………….., godzinę ……………, 

a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następującego zlecenia: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

§2. 

Przeprowadzka/Transport* odbędzie się 

z lokalu przy:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

do lokalu przy:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

§3. 

Po wstępnych ustaleniach zakresu usługi Strony uzgodniły wysokość należności na ……………. zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………) oraz zaliczkę w wysokości ……………….. zł (słownie:………………….. 

…………………………………………………………….........................................). 

Zaliczka zostanie wpłacona gotówką / przelewem* w terminie …..… dni od podpisania umowy. 

Resztę kwoty Zleceniodawca wpłaci gotówką / przelewem* po wykonaniu usługi w terminie …..… dni 

na numer konta BNP Paribas Bank Polska 64 1600 1462 1832 1868 9000 0001 

 

 

*niepotrzebne skreślić 



 

§4. 

Strony uzgadniają, iż w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia w trakcie realizacji usługi  

to Zleceniodawcy przysługuje prawo dochodzenia zadośćuczynienia za powstałe szkody. 

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej  

na sumę gwarancyjną 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), a także polisę 

ubezpieczeniową od odpowiedzialności przewoźnika na sumę 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 

złotych 00/100). 

 

§5. 

W razie niewykonania usługi Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości …..…% wartości usługi 

za każdy dzień zwłoki lub w wysokości …..…% wartości usługi w przypadku odstąpienia przez 

Zleceniobiorcę od zawartej umowy. 

§6. 

Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości …..…% wartości usługi za każdy 

dzień zwłoki lub w wysokości …..…% wartości usługi w przypadku odstąpienia przez Zleceniodawcę 

od zawartej umowy. 

§7. 

Strony zastrzegają sobie możliwość jednostronnego wypowiedzenia umowy z zachowaniem 

siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną  

pod rygorem nieważności. 

§8. 

Podpisanie umowy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu na przeprowadzkę/transport. 

Regulamin o którym mowa znajduje się na Naszej stronie internetowej.  

 

§9. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§10. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

 

 

Zleceniodawca                       Zleceniobiorca 


