UMOWA SPRZEDAŻY POJAZDU
Zawarta w ……………………………………………, w dniu …………………………..r.
Pomiędzy:
1.
Nazwisko i imię / Nazwa firmy

PESEL / REGON

Adres/
Siedziba
firmy

2.
Nazwisko i imię / Nazwa firmy

PESEL / REGON

Adres/
Siedziba
firmy

Zwanym/ą/ymi dalej SPRZEDAWCĄ, a:
1.
Nazwisko i imię / Nazwa firmy

PESEL / REGON

Adres/
Siedziba
firmy

2.
Nazwisko i imię / Nazwa firmy

PESEL / REGON

Adres/
Siedziba
firmy

Zwanym/ą/ymi dalej KUPUJĄCYM
§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej przez Sprzedawcę na Kupującego
za ustaloną w Umowie cenę.
2. Sprzedawca oświadcza, że jest jedynym właścicielem pojazdu

3. Sprzedawca oświadcza, że opisany w ust. 2 powyżej pojazd jest w pełni sprawny i określa jego stan techniczny
jako dobry.
4. Sprzedawca oświadcza ponadto, że opisany ust.2 powyżej pojazd jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych,
w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń.
§2
1. Kupujący oświadcza, że pojazd opisany w § 1 widział , a także dokonał wnikliwego przeglądu technicznego osobiście
lub w autoryzowanym warsztacie.
2. Kupujący oświadcza ponadto, że nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno co do stanu technicznego, prawa
własności, wszystkich parametrów, a także wyglądu, opisanego w § 1 pojazdu.
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1.

§3
Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje opisany w §1 pojazd za cenę:

Kwota zł:

Słownie:

2.

Sprzedawca niniejszym kwituje odbiór ceny w kwocie:

Kwota zł:

która w momencie podpisania Umowy zostaje mu przekazana/Kupujący oświadcza, iż kwota wskazana w ust. 1 powyżej
zostanie zapłacona w terminie

tj. do dnia

na rachunek Sprzedającego nr*
3.

Wydanie przedmiotu Umowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej Umowy/w terminie

dni

od dnia zawarcia niniejszej Umowy.*
4.

Wraz z wydaniem przedmiotu Umowy Sprzedawca przekaże Kupującemu wszelkie posiadane przez niego rzeczy
służące do korzystania z samochodu, w tym

sztuki kluczyków oraz

.

Sprzedawca wyda także Kupującemu niezbędne dokumenty związane z opisanym w §1 pojazdem: dowód rejestracyjny,
instrukcję obsługi, kartę pojazdu, książkę obsługi samochodu, potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego o numerze
inne:

1.

§4
Koszty wynikające z realizacji niniejszej Umowy ponosi Kupujący.

2.

Wszelkie zmiany przedmiotowej Umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

3.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawne,
w szczególności Kodeksu cywilnego.

4.

Dla sporów wynikłych na tle niniejszej Umowy właściwy będzie Sąd w

5.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

6.

Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.

7.

Sprzedający oświadcza, że w przypadku zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, zwrot powinien zostać
wysłany na numer konta
nazwa banku

1.

1.

2.

2.
podpis sprzedawcy

podpis kupującego

* niepotrzebne skreślić
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