UMOWA SPRZEDAŻY POJAZDU
Zawarta dnia ................................. o godzinie ………… w …............................................ pomiędzy:

Sprzedającym (imię i nazwisko): ........................................................................................................
PESEL: .................................... Adres: ..…..…....................................................................................
legitymujący się dowodem osobistym seria i numer: ...........................................................................
wydanym przez ....................................................................................................................................
a
Kupującym (imię i nazwisko): .............................................................................................................
PESEL: ...................................... Adres: …...…....................................................................................
legitymujący się dowodem osobistym seria i numer: ...........................................................................
wydanym przez ....................................................................................................................................
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu marki: ........................................ model:.......................................
rok produkcji: ........................................... nr VIN (nadwozia): ..…......................................................................
nr rejestracyjny: .......................................... przebieg: …............................................ km.
§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny
od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest
ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ................................................................ PLN
Słownie: ...............................................................................................................................................................
Płatne przelewem na konto bankowe numer: ..……………………………………………………………................
§4
Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w §1 za kwotę określoną w §3
niniejszej umowy. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu należnej kwoty.
Za dzień dokonania zapłaty strony zgodnie uznają dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
§5
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.
§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz
koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.
§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w razie niedotrzymania
przez Kupującego zobowiązania zapłaty pełnej ceny sprzedaży określonej w §3 w terminie ……………….
(słownie: ………………............... ) dni roboczych licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy.
§9
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………….
Sprzedający
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……………………………….
Kupujący

…………………………………

………………………………..

imię i nazwisko

miejscowość i data

…………………………………
adres

…………………………………
…………………………………
pesel

Pokwitowanie odbioru pojazdu
Niniejszym kwituję odbiór pojazdu marki ……….………………….. model …………………………….
numer VIN ………………………………………… o numerze rejestracyjnym ………………………….
zakupiony na podstawie umowy sprzedaży pojazdu z dnia ……………………………………

……………………………………
Podpis kupującego
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