Umowa sprzedaży pojazdu mechanicznego

Zawarta w____________________________________________

dnia___________________________________________________

pomiędzy sprzedającym:
imię nazwisko:_______________________________________

PESEL:________________________________________________

adres:_________________________________________________

NIP/REGON:_________________________________________

numer telefonu:_____________________________________

nr i seria dowodu osobistego_______________________

a kupującym:
imię nazwisko:_______________________________________

PESEL:________________________________________________

adres:_________________________________________________

NIP/REGON:_________________________________________

numer telefonu:_____________________________________

nr i seria dowodu osobistego_______________________

§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż pojazdu:
marka________________________________________________

rok produkcji________________________________________

model_________________________________________________

kolor__________________________________________________

nr rejestracyjny______________________________________

nr nadwozia (VIN)___________________________________

przebieg______________________________________________

nr silnika_____________________________________________

zwanego dalej pojazdem.
§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest
wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich. Nie toczy się żadne postępowanie, którego
przedmiotem jest ten pojazd i nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
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§3
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje Pojazd za kwotę____________________________________________________ zł
słownie zł:_____________________________________________________________________________________________________________
Sprzedający oświadcza, iż otrzymał całość zapłaty za pojazd, a Kupujący oświadcza, iż pojazd został mu
wydany.
§4
Wraz z Pojazdem Sprzedający wydaje* Kupującemu:
- dowód rejestracyjny pojazdu,
- kartę pojazdu,
- kluczyki - 1 komplet - 2 komplety,
- dokumenty pochodzenia pojazdu,
- książkę serwisową,
- polisę OC nr ___________________________________________________________
- inne____________________________________________________________________
*niepotrzebne skreślić

§5
Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma żadnych ukrytych wad technicznych.
Kupujący oświadcza, że:
- dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego pojazdu,
- nabywa pojazd w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje i z tego tytułu nie będzie
zgłaszał roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
§6
Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy, w tym koszty podatku od czynności
cywilnoprawnych, ponosi Kupujący.
§7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie
przepisy kodeksu cywilnego.
§8
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

_________________________________________
Sprzedający

_________________________________________
Kupujący
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