UMOWA SPRZEDAŻY
Umowa z dnia …………………… zawarta w …………………………………. zwana dalej Umową,
zawarta pomiędzy:
Imię i nazwisko: ................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ...........................................................................................................................
PESEL: .................................................................................................................................
Nr i seria dowodu osobistego: ................................. wydany przez: ..................................................
Nr telefonu: .......................................................................................................
zwanym dalej Sprzedawcą a:

Imię i nazwisko: ................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ...........................................................................................................................
PESEL: .................................................................................................................................
Nr i seria dowodu osobistego: ................................. wydany przez: ..................................................
Nr telefonu: .......................................................................................................
zwanym dalej Kupującym, zwanymi dalej łącznie Stronami lub pojedynczo Stroną, o następującej
treści:
§1. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
Marka.......................................................Model..................................................
Rocznik.................................................. Nr silnika ..................................................
Nr nadwozia...................................... Nr rejestracyjny ………………………………………
Przebieg ..................................................
2. W ramach niniejszej Umowy, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność
pojazdu, o którym mowa w pkt. poprzednim, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę ustaloną
w Umowie.

§2. Oświadczenia Stron
1. Sprzedawca oświadcza, że pojazd będący przedmiotem Umowy stanowi jego wyłączną własność,
jest wolny od praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie sądowe, ani egzekucyjne,
którego przedmiotem jest ten pojazd, a także że pojazd nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.
2. Sprzedawca oświadcza, że pojazd będący przedmiotem Umowy jest wolny od wad fizycznych i
prawnych.
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3. Sprzedawca oświadcza, że pojazd będący przedmiotem Umowy nie ma wad technicznych, które
są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego.
4. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny pojazdu i nie wnosi w tym zakresie
żadnych zastrzeżeń.
§3. Transakcja
1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje pojazd będąc przedmiotem Umowy
za cenę …………….. (słownie: ………………………...................................................................).
2. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę o której mowa w pkt. poprzednim, przelewem na
konto …………………………………………………………………………………………………w dniu
zawarcia umowy.
3. Wydanie pojazdu nastąpi …………………………..…… (*data/niezwłocznie po podpisaniu
Umowy).
4. W momencie wydania pojazdu, Sprzedawca przekaże jednocześnie Kupującemu wszystkie
posiadane komplety kluczyków, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz kopię aktualnej polisy
OC.
§4. Postanowienia końcowe
1. Strony zgodnie ustalają, że Kupujący poniesie wszelkie koszty wynikające z realizacji
postanowień niniejszej Umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy obowiązującego
prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

SPRZEDAWCA

KUPUJĄCY

………………………..
(podpis właściciela)

………………..……….
(podpis kupującego)
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