
UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU

Zawarta w dniu ……………………….. w miejscowości ……………………………… pomiędzy:

1) (imię i nazwisko), zamieszkałym w …………………………………………, legitymującym się
dowodem  osobistym  serii:  ……………………………………  wydanym  przez
………………………………………………….  ważnym  do  dnia  ………………………………………….,
PESEL: ………………………………… , zwanym dalej: Sprzedającym, 

a

2)  (imię i nazwisko), zamieszkałym w …………………………………………, legitymującym się
dowodem  osobistym  serii:  ……………………………………  wydanym  przez
………………………………………………….  ważnym  do  dnia  ………………………………………….,
PESEL: ………………………………… , zwanym dalej: Kupującym. 

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest samochód o następujących parametrach: 

o marka: …………………….,

o model: ………..,

o rok produkcji ......... ,

o nr silnika..................................................................,

o nr VIN (nadwozia): ........................................,

o przebieg wskazany na liczniku: …............................ km,

o numery rejestracyjne :.........................................,

2. Na  mocy  niniejszej  umowy  Sprzedający  sprzedaje,  a  Kupujący  za  cenę
wskazaną w umowie kupuje samochód opisany w § 1 pkt. 1 Umowy.

3. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem pojazdu opisanego w § 1 pkt. 1
Umowy, pojazd nie jest obciążony prawem osób trzecich, nie toczy się żadne
postępowanie, którego przedmiotem jest pojazd opisany w § 1 pkt. 1 Umowy
ani  też  pojazd  będący  przedmiotem  umowy  nie  stanowi  przedmiotu
zabezpieczania i nie jest wpisany do rejestru zastawów.

4. Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o
których  nie  powiadomił  Kupującego,  a  Kupujący  potwierdza  znajomość  stanu
technicznego pojazdu.

§ 2

Kupujący  oświadcza,  że  nabywa  pojazd  opisany  w  §  1  pkt.  1  Umowy  za  cenę
………………………………… zł  (słownie:  ……………………….złotych).  Cena  zostanie  uiszczona  w
chwili wydania samochodu gotówką do rąk Sprzedającego.



§ 3

1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu, o którym mowa w §
1 pkt.  1   umowy za kwotę określoną w § 2 umowy,  której  otrzymanie  Sprzedający
niniejszym kwituje. 
2. Kupujący kwituje odbiór pojazdu oraz kompletnej dokumentacji pojazdu na którą
składają się: 

a. dowód rejestracyjny pojazdu,
b. 2 komplety kluczyków;
c. karta pojazdu;
d. dowód  uiszczenia  opłaty  recyklingowej/ceł  a  także  pozostałą  dokumentację

dotyczącą pojazdu – w przypadku, gdy pojazd został sprowadzony z zagranicy,
e. dotychczasową polisę OC ważną do dnia ……………………….. 
f. ………………………………………. .

§ 4
Wszelkie  zmiany  umowy  wymagają  dla  zachowania  ważności  formy  pisemnej  pod
rygorem nieważności. 

§ 5
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  odpowiednie  przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

 
Sprzedawca Kupujący


