
    PROJEKT 

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY  SAMOCHODU 

     

 

zawarta w dniu …………......… w Gdańsku pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk, NIP 583-27-79-249 

reprezentowanym przez: 

1.  

2.  

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”, 

 

a  

Panią/Panem  ……………………………………………………, legitymującym się dowodem  

osobistym seria i nr ………....…… wydany przez …........……………………………....…….. 

zamieszkałym w ……………………………..…… przy ul… …...…………………………... 

firma, adres siedziby, NIP oraz Regon ………………………………………......…………….. 

………………………………………………………………………………...……....………… 

…………………………………………………………………………………...……....……… 

zwanym w treści umowy „Kupującym”, o następującej treści: 

 

§1. 

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony w §2 niniejszej umowy pojazd marki 

……………………………………….........……………………………....…………………… . 

 

§2. 

Sprzedający oświadcza, że: 

- jest właścicielem pojazdu marki ………...…………………….. o numerze rejestracyjnym 

.............., numerze nadwozia ……………………………………………………, rok produkcji 

……………. , 

- samochód jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich 

oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd ani, że nie 

stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. 

 

§3. 

Kupujący tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedającemu kwotę ...………… zł. 

brutto (słownie …...……………………………………………………………………złotych), 

pomniejszoną o wysokość wniesionego wadium tj. 240 zł brutto 

płatne przelewem na konto: …………………………………………………………………… 

na podstawie wystawionego przez Sprzedającego rachunku w terminie do 7 dni od dnia 

zawarcia umowy kupna–sprzedaży samochodu. 

 

§4. 

1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy i  

uiszczeniu należnej kwoty, o której mowa w §3, z siedziby garażowania samochodu 

Sprzedającego. 
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2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, 

niezbędne do prawidłowego korzystania z niego.  

 

§5. 

1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego w §1 

niniejszej umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do 

Sprzedającego. 

2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie 

wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

§6. 

Strony ustaliły, iż wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej 

umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego. 

 

§7. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym 

zakresie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§8. 

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, z których  jedną otrzymuje 

Sprzedający oraz jedną Kupujący. 

 

 

      

Sprzedający:                         Kupujący: 

 

 

……………….....………..                                                              …………………………….. 


