UMOWA SPRZEDAŻY POJAZDU
Zawarta w dniu ………………………..……. r. w ……………………………………… pomiędzy:
1.
……………………………………………..………., numer PESEL ……………………………………………….., zamieszkałą/łym
w …………………………….…. (kod pocztowy: ……. - ….…) przy ulicy ………….…….……………………………………………,
legitymująca/y się dowodem osobistym o serii i numerze ………….…………………...…….., wydanym przez
……………………………….…………………………………………,
posiadająca/y
numer
NIP:
…………………………….……………………………………………………………………………………………………………………...…,
zwaną/nym w dalszej części Umowy „Sprzedającym”,
a
2.
……………………………………………..………., numer PESEL ……………………………………………….., zamieszkałą/łym
w …………………………….…. (kod pocztowy: …... - ……) przy ulicy ………….…….……………………………………………,
legitymująca/y się dowodem osobistym o serii i numerze ………….…………………...…….., wydanym przez
……………………………….…………………………………………,
posiadająca/y
numer
NIP:
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………,
zwaną/nym w dalszej części Umowy „Kupującym”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”,
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu o następujących danych:
marka i model …………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
rok produkcji ……………….…………………………………..…. nr silnika ………………………………………………..……………….…………
nr VIN ………………………………………………..…….……. nr rejestracyjny …………………………………………….……………..…….….
kolor …………………………………………………………….…….. przebieg ………………………..…………………….............................
uwagi …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
§ 2.
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własnośd, jest wolny od wad
prawnych oraz praw osób trzecich oraz że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§ 3.
Strony ustaliły cenę sprzedaży pojazdu określonego w § 1 na kwotę: …………………………………….……… PLN
(słownie …………………………………………………………………………………………………………… złotych).
§ 4.
1.
Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własnośd pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy za
kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy, której otrzymanie Sprzedający kwituje.
2.
Kupujący kwituje jednocześnie odbiór ww. pojazdu oraz odbiór dowodu rejestracyjnego pojazdu,
karty pojazdu i jednego/dwóch* kompletów kluczy do pojazdu, jak też dokumentów potwierdzających
zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dotyczącej pojazdu, tj.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
§ 5.
Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany i że nie wnosi do niego zastrzeżeo.

§ 6.
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy oraz koszty
opłaty skarbowej obciążają Kupującego.
§ 7.
Strony uzgadniają, Kupujący wypowie umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
dotyczącą pojazdu określonego w § 1 w terminie ………………………………….... dni od dnia nabycia tego pojazdu. *
§ 8.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie
przepisy kodeksu cywilnego.
§ 9.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

………………..……………………...
KUPUJĄCY

* NIEPOTRZEBNE SKREŚLID

…………..……………..…………….
SPRZEDAJĄCY

