Umowa sprzedaży pojazdu

Zawarta w _______________________ dnia _______________________ pomiędzy:
Imię i nazwisko: _______________________________ PESEL: ________________________________
Adres: ______________________________________________________________________________
zwanym dalej Sprzedawcą
oraz
Imię i nazwisko: _______________________________ PESEL: _________________________________
Adres:
____________________________________________________________________________
zwanym dalej Kupującym,
zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej Umowy Stronami.
§ 1.
Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż pojazdu marki: ________________________________
nr nadwozia (VIN): _________________________________ nr rejestracyjny: ___________________
kolor nadwozia: ____________________ rok produkcji _____________ przebieg ______________
wraz z pełnym wyposażeniem, na które składa się: __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
§ 2.
Sprzedawca oświadcza, że pojazd określony powyżej w § 1 jest wolny od wszelkich wad prawnych
oraz praw osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania mogącego wywierać w
chwili obecnej oraz w przyszłości jakiekolwiek skutki w zakresie niniejszego oświadczenia.
§ 3.
Kupujący oświadcza, że widział samochód i zapoznał się z jego stanem technicznym (wraz z
wyposażeniem) określonego w § 1 niniejszej Umowy.
§ 4.
Strony ustaliły wartość pojazdu (wraz z wyposażeniem) określonego w niniejszej Umowie na kwotę
______________ PLN (słownie: ________________________________________________ złotych).

§ 5.
Sprzedawca przenosi niniejszym na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w niniejszej
Umowie. Sprzedawca przekazuje Kupującemu wszelkie posiadane przez niego rzeczy służące do
korzystania z pojazdu (w tym ____ kluczyk/i), dowód rejestracyjny i dokumenty niezbędne do
zarejestrowania pojazdu. Sprzedawca przekazuje niniejszym Kupującemu polisę OC dotyczącą tego
pojazdu. Polisa ta winna zostać odesłana Sprzedawcy listem poleconym w terminie _____ dni od daty
zawarcia niniejszej Umowy.
§ 6.
Sprzedawca kwituje niniejszym odbiór kwoty określonej powyżej w § 4.
§ 7.
Sprzedawca/Kupujący zobowiązuje się uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w terminie 14
dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy oraz przesłać dowód jego uiszczenia
(Sprzedawcy/Kupującemu).
§ 8.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 9.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10.
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
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Zanim kupisz samochód zamów ekspercki raport o stanie pojazdu na stronie www.motocontroler.com

Powyższy wzór umowy stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Autor nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w zakresie usunięcia elementów
graficznych.

