Zawarta w dniu ........................................ pomi´dzy: ............................................................................................................ ,
zamieszka∏ym .............................................................................................................. , legitymujàcym si´ dowodem osobistym
nr .................................................... , wydanym przez .......................................................................................................... ,
PESEL .............................................. , NIP ................................................... , nr telefonu .....................................................
zwanym w dalszej cz´Êci umowy Sprzedajàcym,
a ......................................................................................................................................................................................... ,
zamieszka∏ym .............................................................................................................. , legitymujàcym si´ dowodem osobistym
nr .................................................... , wydanym przez .......................................................................................................... ,
PESEL .............................................. , NIP ................................................... , nr telefonu .....................................................
zwanym w dalszej cz´Êci umowy Kupujàcym, o nast´pujàcej treÊci:
§1
Sprzedajàcy sprzedaje, a Kupujàcy nabywa pojazd marki ............................................................................................................
o nr rejestracyjnym ........................................................................................ , rok produkcji ................................................. ,
nr identyfikacyjny pojazdu ............................................................................................................ (zwany dalej „pojazdem”).
§2
1. Sprzedajàcy oÊwiadcza, ˝e pojazd stanowi jego wy∏àcznà w∏asnoÊç, jest wolny od wad prawnych i nie jest obcià˝ony ˝adnymi
prawami osób trzecich, ani te˝ nie jest przedmiotem post´powania sàdowego, zabezpieczajàcego ani egzekucyjnego.
2. Kupujàcy oÊwiadcza, ˝e stan techniczny pojazdu jest mu znany i nie b´dzie z tego tytu∏u podnosi∏ ˝adnych roszczeƒ wobec
Sprzedajàcego.
§3
1. Sprzedajàcy i Kupujàcy ustalili cen´ pojazdu na kwot´ ........................................................................................................ z∏
(s∏ownie .............................................................................................................................................................. z∏otych).
2. Sprzedajàcy niniejszym kwituje odbiór kwoty wskazanej w ust.1 od Kupujàcego.
3. Kupujàcy niniejszym kwituje odbiór pojazdu od Sprzedajàcego wraz z nast´pujàcymi, dotyczàcymi pojazdu, dokumentami:
 dowód rejestracyjny,
 karta pojazdu,
 polisa lub inny dokument potwierdzajàcy zawarcie umowy obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadacza
pojazdu mechanicznego (OC), numer ............................................................................................................................ ,
wydana/y przez: ........................................................................................................................................................... ,
 inne dokumenty (np. ksià˝ka serwisowa): ........................................................................................................................
§4
Strony ustali∏y, ˝e wszelkie koszty zwiàzane z zawarciem niniejszej umowy, w szczególnoÊci zap∏ata podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych,
obcià˝ajà Kupujàcego.
§5
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszà umowà, a dotyczàcych jej przedmiotu, majà zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umow´ sporzàdzono w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach, po jednym dla ka˝dej ze stron.
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Sprzedajesz pojazd?
Mamy nadziej´, ˝e niniejszy wzór umowy sprzeda˝y pojazdu b´dzie dla Ciebie pomocny.
Pami´taj jednak, ˝e warunki ka˝dej transakcji sà indywidualne - powinieneÊ dostosowaç
wzór dokumentu do swoich potrzeb.
Skontaktuj si´ z nami jak najszybciej.
Poinformowanie nas o sprzeda˝y pojazdu jest Twoim obowiàzkiem wynikajàcym
z przepisów prawa.
Je˝eli op∏acasz sk∏adk´ w ratach, zawiadamiajàc nas o dokonaniu transakcji zyskujesz
pewnoÊç, ˝e nie zap∏acisz za ubezpieczenie OC pojazdu, który nie jest ju˝ Twojà
w∏asnoÊcià.
Wysy∏ajàc wype∏nione zawiadomienie masz gwarancj´, ˝e informacje, jakie
powinieneÊ nam przekazaç sà kompletne.
Mo˝esz równie˝ dostarczyç kopi´ umowy sprzeda˝y.
Wzory zawiadomienia oraz umowy sprzeda˝y znajdziesz równie˝ na www.axadirect.pl.

Dla wszystkich sprzedajàcych pojazd ubezpieczony w AXA DIRECT
przygotowaliÊmy specjalnà ofert´. Dzi´ki niej mo˝esz ubezpieczyç nowo
zakupiony samochód z dodatkowà zni˝kà w wysokoÊci 60 z∏.
Aby skorzystaç ze zni˝ki:
 zawiadom AXA DIRECT o sprzeda˝y pojazdu w terminie
maksymalnie 14 dni od daty transakcji wskazanej w umowie,
 przeka˝ nam pe∏ne dane nabywcy (imi´, nazwisko, PESEL, adres)
wraz z numerem telefonu.
Oferta jest wa˝na przez 12 miesi´cy od dnia sprzeda˝y pojazdu.
Zni˝k´ przyznajemy jednorazowo.
Szczegó∏y oraz Regulamin znajdziesz na stronie www.axadirect.pl

Wybierz najwygodniejszy sposób przekazania nam informacji o sprzeda˝y
pojazdu:
 wyÊlij zawiadomienie e-mailem na adres serwis@axadirect.pl
 skorzystaj z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.axadirect.pl
 wyÊlij fax na numer 22 599 95 95
 wyÊlij zawiadomienie pocztà tradycyjnà
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