Umowa sprzedaży pojazdu

Zawarta w _______________________ dnia _______________________ pomiędzy:
Nazwa: ____________________________________________________________________________
KRS: _______________________ NIP: _____________________ REGON _______________________
Adres: _____________________________________________________________________________
Reprezentowaną przez: ___________________________ Funkcja ____________________________
zwanym dalej Sprzedawcą
oraz
Nazwa: ___________________________________________________________________________
KRS: _______________________ NIP: _____________________ REGON ______________________
Adres: ____________________________________________________________________________
Reprezentowaną przez: ___________________________ Funkcja ___________________________
zwanym dalej Kupującym,
zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej Umowy Stronami.
§1
1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem samochodu marki: _____________________________
nr nadwozia (VIN): _________________________________ nr rejestracyjny: ___________________
kolor nadwozia: ____________________ rok produkcji _____________ przebieg ________________
wraz z pełnym wyposażeniem, na które składa się: _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Sprzedający oświadcza, że opisany w ust. 1 samochód wolny jest od jakichkolwiek wad prawnych
i obciążeń na rzecz osób trzecich, oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź
zabezpieczenia.
3. Sprzedający oświadcza, że opisany w ust. 1 samochód nie ma wad technicznych / posiada
następujące wady techniczne/uszkodzenia/usterki: _________________________________________
/ nie ma innych wad technicznych.
§2
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje opisany w § 1 samochód za kwotę ___________zł
(słownie: ______________________________ złotych) płatną gotówką w chwili wydania samochodu.

2. Wszystkie koszty
____________________

transakcji

wynikające

z

realizacji

niniejszej

umowy,

ponosi

§3
1. Podpisem pod niniejszą umowę Sprzedający potwierdza otrzymanie do rąk całości zapłaty za
sprzedany samochód, w kwocie ______________ zł (słownie: _________________________ złotych)
i przeniesienie na Kupującego prawa własności do przedmiotu umowy, natomiast Kupujący
potwierdza fakt wydania mu samochodu, będącego przedmiotem umowy.
2. Sprzedający wraz z samochodem wydał Kupującemu następujące, dotyczące pojazdu dokumenty
i przedmioty: dowód rejestracyjny, karta pojazdu, książka serwisowa, specyfikacja techniczna
pojazdu, instrukcja obsługi, jeden/dwa komplety kluczyków z pilotem, atestowana gaśnica,
apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe (niepotrzebne skreślić).
3. Z chwilą wydania przedmiotowego samochodu na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary
związane z przedmiotowym samochodem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub
uszkodzenia.
§4
1. Kupujący oświadcza, że widział samochód i zapoznał się z jego stanem technicznym (wraz z
wyposażeniem) określonego w § 1 niniejszej Umowy.
2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe przedmiotowego samochodu i dowodu
rejestracyjnego, nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.
§5
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Integralną częścią umowy jest faktura VAT, wystawiona przez Sprzedającego.

________________________
(pieczęć i podpis Sprzedającego)

_________________________
(pieczęć i podpis Kupującego)

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.

