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Odstąpienie od umowy
• Sprzedawca A sprzedał kupującemu B samochód. Zapłata miała
nastąpid w pięciu równych ratach płatnych co miesiąc. B nie zapłacił w
terminie dwóch rat. A wyznaczył dodatkowy termin do spełnienia
świadczenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy. Termin minął
bezskutecznie i A złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Po
otrzymaniu tego oświadczenia B wsiadł w samochód. Doszło do
wypadku, za który nie ponosi on odpowiedzialności. Auto uległo
zniszczeniu. Jakie roszczenia przysługują A?

Odstąpienie od umowy
• A zawarł z B umowę na podstawie której B zobowiązał się dostarczyd
A 5 ton mandarynek. Mandarynki miały byd dostarczone zgodnie z
umową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia. W umowie
podkreślono, że po tym terminie A nie jest już świadczeniem
zainteresowany. W umowie zastrzeżono też karę umowną na wypadek
niewykonania zobowiązania przez B. Ponieważ B nie dostarczył tych
mandarynek do dnia 5 grudnia A złożył oświadczenie o odstąpieniu od
umowy i domaga się zapłaty kary umownej. Czy zasadnie?

Odstąpienie od umowy
• A zawarł z B umowę sprzedaży 50 rowerów, które miały byd
dostarczone do 15 czerwca do sklepu A. Jednak do dnia 15 czerwca
nie dostarczono rowerów. A domaga się zatem naprawienia szkody,
która powstała przez to że stracił klientów w okresie szczytu sezonu.
Ponieważ rowery nie zostały dostarczone także później, A wyznaczył
dodatkowy tygodniowy termin z zagrożeniem, że od umowy odstąpi.
Ponieważ termin minął bezskutecznie A złożył oświadczenie o
odstąpieniu od umowy. Ponieważ A musiał kupid rowery od innego
droższego dostawcy domaga się od B zapłaty różnicy między ceną jego
rowerów, a rowerów które nabył. Ponadto ciągle domaga się
naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Czy zasadnie?

Odstąpienie od umowy
• A sprzedał B swój samochód. Zapłata miała nastąpid do dnia 15
czerwca. Jednak do tego dnia B nie zapłacił. A wstrzymał się więc ze
spełnieniem świadczenia. Ponieważ B nie wykazywał dalej chęci
zapłaty A wyznaczył mu dodatkowy tygodniowy termin z zagrożeniem
odstąpienia od umowy. Po bezskutecznym upływie terminu odstąpił
od umowy. A ponownie sprzedał samochód C. B domaga się wydania
pojazdu od C. Czy zasadnie?

Odstąpienie od umowy
• A sprzedał B samochód z zastrzeżeniem własności do czasu zapłaty. B
miał zapłacid do dnia 15 czerwca. Tak się jednak nie stało. A zażądał
zwrotu pojazdu, powołując się na swoje prawo własności. Oświadczył
też, że zwróci pojazd, jak tylko B zapłaci. Czy A może się domagad
zwrotu pojazdu?

Odstąpienie od umowy
• A sprzedał samochód B. Samochód został wydany B. Zapłata miała
nastąpid w równych 12 ratach. Kupujący nie zapłacił w terminie trzech
ostatnich rat. A wyznaczył dodatkowy termin z zagrożeniem że od
umowy odstąpi. Jednak termin ten upłynął bezskutecznie. A domaga
się zwrotu samochodu oraz wynagrodzenia za dziewięciomiesięczne
korzystanie z pojazdu. Czy zasadnie?

