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NOWA MATURA 2012
Kurs przygotowujący do matury

Umowa ratalna nr

/NOWA MATURA 2012.

Zawarta w dniu:
201…. r. w Stagardzie Szczec. pomiędzy Centrum Edukacyjnym
reprezentowanym przez mgr inż. Kamila Borowicza z siedzibą w Stagardzie Szczec., ul. Kaszubska 19
zwanym dalej usługodawcą a:
imię:
nazwisko:
zamieszkały(a):
nr i seria dowodu osobistego
PESEL:
miejsce pracy
jako usługobiorcą.
Usługobiorca oświadcza, że posiada stałe źródło dochodów umożliwiające spłacenie zaciągniętych zobowiązań
finansowych wynikających z niniejszej umowy.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż ratalna usługi – KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO NOWEJ MATURY 2012.
Usługodawca zobowiązuje się do realizacji programu nauczania przewidzianego dla poszczególnych przedmiotów.

§2
1. Sprzedający usługę sprzedaje a kupujący kupuje usługę o wartości:
Listę usług objętych umową wraz z cennikiem przedstawia poniższa tabela:
LP

zł

Nazwa usługi objętej umową
Ilość godz
1 kurs przygotowujący z j. polskiego
2 kurs przygotowujący z matematyki
3 kurs przygotowujący z j.
Razem do zapłaty:

2. Kwotę wynikającą z niniejszej umowy tj.

Cena usługi

zł kupujący wpłaci w

3. Od terminowych wpłat usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

ratach

4. Strony ustalają następujące terminy płatności i wysokości rat:
Numer raty
Kwota raty
Termin płatności
1
zł
7 listopad 2011
2
zł
3
zł
4
zł
5
zł
6
zł
7
zł
8
zł
9
zł
10
zł
11
zł
12
zł
5. Wpłaty kolejnych rat powinny być wnoszone w siedzibie Centrum lub na konto bankowe, MAXIMA:
mBank:
69 1140 2004 0000 3402 3041 6605
§3
1. W przypadku nie zapłacenia w terminie kolejnych rat kupujący zobowiązuje się zapłacić należną kwotę powiększoną o
odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki licząc od 5-go dnia po wyznaczonym terminie zapłaty.
2. Jeśli w terminie 7 dni od terminu zapłaty raty nie nastąpi uregulowanie należności, usługodawca przerwie wykonywanie
usługi i wystąpi na drogę postępowania sądowego o zapłatę całej należności wynikającej z umowy łącznie z kosztami
egzekucji.
§4
Usługobiorca ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy
§5
Do niniejszej umowy ratalnej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§6
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
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