UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU
Zawarta w dniu .................................................................. r. pomiędzy:
..............................................................................................., zamieszkałym w ........................................,
przy ul..................................................... legitymującym się dowodem osobistym nr ...............................
wydanym przez ................................................................., zwanym w treści umowy SPRZEDAJĄCYM
a
..............................................................................................., zamieszkałym w ........................................,
przy ul.................................................., legitymującym się dowodem osobistym nr ..............................,
wydanym przez .................................................................., zwanym w treści umowy KUPUJĄCYM
o następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż samochodu marki .............................................................,
numer silnika: ......................................., numer VIN: ..............................................................................,
numer rejestracyjny ......................................, rok produkcji .................... o przebiegu ...................... km.
§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego własność i jest
wolny od wad fizycznych i prawnych. Sprzedający zapewnia jednocześnie, że nie toczy się żadne
postępowanie karne, cywilne, administracyjne itp., którego przedmiotem jest pojazd oraz, że nie jest on
przedmiotem zabezpieczenia, zastawu lub innych praw osób trzecich.
§3
Sprzedający i kupujący oświadczają, że wartość przedmiotu umowy ustalają na kwotę ....................... zł
(słownie: .................................................................................................................................................... )
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§4
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1niniejszej umowy za
kwotę określoną w §3 niniejszej umowy, będącą jego ceną. Jednocześnie sprzedający kwituje odbiór od
kupującego powyższej kwoty, zaś kupujący kwituje jednocześnie odbiór powyższego pojazdu od
sprzedającego.
§5
Kupujący oświadcza, że sprawdził wszelkie oznaczenia numerowe pojazdu będącego przedmiotem
niniejszej umowy oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Kupujący
Oświadcza również, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu, jest mu on znany i nie będzie z
tego tytułu rościł żadnych pretensji do sprzedającego.
§6
Strony oświadczają, że wszelkie koszty wynikające z niniejszej umowy, a zwłaszcza koszty opłat
skarbowych, poniosą kupujący.
§7
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
§8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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