XIII.1. UMOWA POŚREDNICTWA 
zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:

1. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ............................, zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez: 
...........................................,
..........................................., 

oraz

2. ......................................... zam. w .................................... przy ul. ...................................., zwanym dalej Pośrednikiem, 

o następującej treści:  

§ 1
1. Zleceniodawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „Auto Handel” i w związku z prowadzoną działalnością Zleceniodawca zleca Pośrednikowi stałe poszukiwanie ofert sprzedaży samochodów osobowych na zasadach określonych w niniejszej umowie na obszarze Małopolski w zamian za wynagrodzenie. 
2. W ramach niniejszej umowy Pośrednik nie jest umocowany do zawierania umów z sprzedawcami w imieniu Zleceniodawcy.
§ 2
Pośrednik jest zobowiązany do:
1) stałego poszukiwania ofert sprzedaży samochodów osobowych na zasadach określonych w niniejszej umowie na obszarze Małopolski i przedstawiania ich Zleceniodawcy,
2) organizowania spotkań negocjacyjnych z potencjalnymi sprzedawcami samochodów oraz uczestniczeniu w spotkaniach Zleceniodawcy i potencjalnych sprzedawców.
§ 3
1. Pośrednik wyszukuje oferty według kryteriów określonych przez Zleceniodawcę. 
2. Zleceniodawca przedstawi Pośrednikowi cotygodniowo spis samochodów, które zamierza nabyć. Spis obejmować będzie wszelkie dane dotyczące samochodów jak np. cena, rok produkcji, przebieg, kolor, silnik, wyposażenie dodatkowe oraz inne wskazówki co do ofert, które Pośrednik ma wyszukać, jak również wskazówki co do ewentualnych odstępstw od warunków oferty. 
§ 4
1. Oferty przedstawione Zleceniodawcy powinny zostać uprzednio sprawdzone. Sprawdzenie oferty polega na osobistym dokonaniu oględzin oferowanego do sprzedaży samochodu. 
2. Pośrednik oświadcza, że ma niezbędne doświadczenie, wiedzę i umiejętności by dokonać sprawdzenia stanu technicznego i prawnego oferowanego do sprzedaży pojazdu.
§ 5
1. Pośrednik będzie przedstawiał oferty niezwłocznie po sprawdzeniu, o którym mowa w § 4. Każda oferta powinna zostać przedstawiona na ustalonym przez strony formularzu. Do oferty Pośrednik załączy zdjęcia samochodu, w tym co najmniej jedno zdjęcie wnętrza.  Oferty będą przedstawiane pocztą elektroniczną. 
2. Pośrednik zobowiązuje się, że nie będzie przedstawiał ofert wyszukanych dla Zleceniodawcy innym podmiotom. Naruszenie tego obowiązku uzasadnia rozwiązanie niniejszej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. Niezależnie od tego Zleceniodawca może żądać w takim przypadku zapłaty kary umownej w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia Pośrednika. 
§ 6
Każda ze stron jest zobowiązana do zachowania lojalności i uczciwości kupieckiej wobec drugiej strony. Obowiązek lojalności obejmuje w szczególności zachowanie przez każdą ze stron w tajemnicy wszelkich informacji o znaczeniu handlowym, o których strona dowiedziała się w związku z wykonaniem umowy. 
§ 7
1. Za pośrednictwo Pośrednikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ....... zł (............................................................) miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego. 
2. Wypłata wynagrodzenia Pośrednika realizowana będzie przelewem na rachunek Pośrednika, ulokowany w ............................, numer rachunku ......................................................................
§ 8
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane w formie pisemnej. 
§ 9
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.
§ 11
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Zleceniodawcy. 
§ 12
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


..........................................	     ...........................................
                    Zleceniodawca                                                                  Pośrednik




