
1 www.memaautoexp.com 
memaautoexp@gmail.com 

18800 Mt Elliott St, Detroit, MI 48234 +1 (248) 266-2655
+1 (315) 633-4440
 

Umowa sprowadzenia i sprzedaży pojazdu 

Zawarta w dniu    pomiędzy: Sprzedawcą (Pośrednikiem): MEMA AUTO EXPORT 

CORPORATION., EIN# 85-0728400, 18800 Mt Elliott St, Detroit, MI 48234 , USA (Sprzedawca ), 
a Nabywcą:  

§1-PRZEDMIOT UMOWY Nabywca nabywa od Sprzedawcy (pośrednika) pojazd:

Zgodnie z zamówieniem Nabywcy Sprzedawca dokona zakupu pojazdu, o którym mowa w §1 ust. 1  u 
dilera, na aukcji na terytorium USA  lub od prywatnego właściciela oraz sprowadzi ww. pojazd w miejsce

1. Sprzedawca oświadcza, że: jest pośrednikiem w zakupie pojazdu, o którym mowa w §1 ust 1, zgodnie 
z zamówieniem Nabywcy pojazd, o którym mowa w §1 ust. 1 oraz jego wyposażenie będzie zgodne z 
opisem podanym przez dealera w USA, pojazd, o którym mowa w §1 ust. 1 będzie wolny od wad 
prawnych i fizycznych, tym praw osób trzecich i nie toczą się w stosunku do niego postępowania sądowe 
ani egzekucyjne. Ponadto sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w porcie przy 
rozładunku (zderzaki, zarysowania itp.). Pośrednik nie bierze również odpowiedzialności za skradzione 
drobne rzeczy takie jak: luźne małe części, dywaniki, książki, kluczyki itp. Zaliczka wymagana do wzięcia 
udziału w aukcji wynosi $            .Nabywca przelewa kwotę z dniem podpisania umowy na firmowe konto 
bankowe lub Paypal (memaautoexp@gmail.com). Zaliczka jest w pełni zwrotna w przypadku niewygrania 
aukcji lub braku zakupu auta. W przypadku wygranej licytacji lub zakupu pojazdu termin płatności całej 
faktury (Invoice               ) to 3 dni robocze (wliczając dzień aukcji).

Marka Model Rok 

Numer  (VIN) Stan licznika Typ pojazdu 

Rodzaj paliwa Rodzaj silnika Ilość Cylindrów 

Firma a r a a

15/10/2021

Mateusz Sobotka Wykrot	62E,	07-430	Myszyniec PESEL 97060101257

✔ ✔

Audi q7 2013

WA1LGAFE0DD014913 N/A Osobowy

Benzyna 3.0 6

Wykrot	62E,	07-430	Myszyniec

800

	PL	900
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Ogólne warunki współpracy z MEMA AUTO EXPORT CORPORATION 

Nabywca oświadcza, że jest świadom brania udziału w aukcji samochodów pochodzących z
ubezpieczalni, które uległy szkodzie całkowitej i jest w pełni świadom konsekwencji z tym
związanych.

W przypadku wygranej licytacji termin płatności całej faktury (Invoice              ) to 3 dni
robocze (wliczając dzień aukcji). Po upływie 3 dni dom aukcyjny nakłada „karę" za
spóźnienie z płatnością. Po tygodniu od wygranej aukcji dom aukcyjny anuluje sprzedaż i
nakłada na Nas karę za odstąpienie od kupna tj. 1000$ lub 10% finalnej kwoty z aukcji. W
razie dodatkowych kosztów nabywca jest zobowiązany uregulować należności względem
aukcji/pośrednika.

Depozyt jest w pełni zwrotny w przypadku niewygrania auta na aukcji. Po wygranej licytacji
nie ma możliwości wycofania się. Ewentualny zwrot depozytu jest możliwy przed licytacją
w każdej chwili bez podania przyczyny.

Pośrednik zobowiązuje się zrealizować dostarczenie pojazdu pod wskazany adres w terminie
6 do 8 tygodni od kupna auta na aukcji. Jeśli auto płynie z zachodniego wybrzeża termin ten
wydłuża się do 10 tygodni. Wyjątkiem mogą być sytuacje, gdzie brakuje dokumentów lub
trzeba wyrobić nowe dokumenty/duplikaty. Brak dokumentów to sytuacje skrajne i rzadko
występujące.

5. Wynagrodzenie pośrednika to kwota dolarów, pobierana po wygranej licytacji. 

6. Pośrednik zajmuje się całością procesu importu auta z USA do kraju począwszy od odbioru
auta z aukcji, poprzez transport lądowy w USA, wysyłkę oraz odprawę celną w Europie ( na
życzenie klienta). Dostawa auta z portu pod dom jest również wyszczególniona na fakturze.

7. Pośrednik umożliwia nabywcy darmowy dostęp do dekodera wyposażenia czy też raportów
historii CARFAX oraz systemu wyposażenia dodatkowego.

8. Płatność za auto i koszty wynikłe z importu odbywa się w walucie PLN lub USD.

9. W przypadku odprawy auta w Niemczech, przelew za należności celne musi być wykonany
w walucie EURO na konto niemieckiego urzędu (My zajmujemy się odprawą, i całymi
procedurami na życzenie klienta).

10. Pośrednik nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w porcie przy rozładunku
(zderzaki, zarysowania itp.). Pośrednik nie bierze również odpowiedzialności za skradzione
drobne rzeczy takie jak: luźne małe części, dywaniki, książki, kluczyki itp.

11. Uczestnicząc w aukcji aut po szkodzie nabywca oświadcza, że nie będzie oczekiwał żadnych
gwarancji co do stanu technicznego pojazdu jak i jego wad.

 PL 900
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12. Pośrednik zobowiązuje się do wnikliwego i skrupulatnego sprawdzenia historii każdego
pojazdu przed udziałem w aukcji. Ponadto odradzimy egzemplarze, które mają wady prawne.

Oryginał umowy został dostarczony i 
podpisany przez Nabywcę: Nabywca: 

Federal and State Law requires that the Seller state the Mileage upon transfer of 
ownership. Failure to complete or providing an inaccurate or untruthful statement 
may result in fines and/or imprisonment. 
Prawo federalne i stanowe wymaga od sprzedającego podania przebiegu w momencie 
przeniesienia własności. Niedopełnienie lub złożenie niedokładnego lub niezgodnego z 
prawdą oświadczenia może skutkować grzywną i / lub karą pozbawienia wolności. 

Umowa Podpisana w dniu : 

Sprzedający: MEMA AUTO EXPORT 

CORPORATION 

Address:  18800 Mt Elliott St, Detroit, MI 48234 

15-10-2021

Mateusz Sobotka

Wykrot	62E,	07-430	Myszyniec

Daniel Boksa Sikorzyce, 113 33-270 Wietrzychowice PESEL 91092106718 


