
UMOWA KUPNA -  SPRZEDAŻY 

Dnia …………………………… 20...r., w ………………………………., pomiędzy:

………………………………..……………….,  zamieszkałym  w  ……………………………………………………………..,
posiadającym  nr  PESEL  …………………………………,  nr  dowodu  ………………………………….,  działający  w
imieniu własnym, zwany dalej „Sprzedawcą” lub „Stroną”, a łącznie z Kupującym „Stronami”

a

………………………………..……………….,  zamieszkałym  w  ……………………………………………………………..,
posiadającym  nr  PESEL  …………………………………,  nr  dowodu  ………………………………….,  działający  w
imieniu własnym, zwany dalej „Kupującym” lub „Stroną”, a łącznie ze Sprzedawcą „Stronami”

została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1
Sprzedawca oświadcza, że jest  właścicielem samochodu osobowego:

1) marki…………………………………………………….….., 
2) kolor ……………………………………………….….……., 
3) rok produkcji……………………………………………..,
4) numer rejestracyjny …………………………………., 
5) nr VIN …………………………………………………..……., 
zwanego dalej także przedmiotem sprzedaży.

§ 2
Kupujący oświadcza, że:

1) znany jest mu stan techniczny przedmiotu sprzedaży, w tym znane są mu wszystkie jego
wady i usterki,

2) nie  wnosi  jakichkolwiek  zastrzeżeń  zarówno  co  do  stanu  technicznego przedmiotu
sprzedaży, jego właściwości,  parametrów, a także jego wyglądu,

3) zrzeka się uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży. 

§ 3
Sprzedawca  sprzedaje,  a  Kupujący  kupuje samochód   opisany  w  §  1  ust.  1  niniejszej  Umowy  za
cenę…………………………….  zł  (  słownie:  ……………………………………………….....................
…………………………………………).

§ 4
1. Sprzedawca  oświadcza,  że  pozostaje/nie  pozostaje  (*skreślić  jedną  pozycję)  w  związku

małżeńskim, a przedmiotowy pojazd jest objęty/nie objęty (*skreślić jedną pozycję) małżeńską
wspólnością majątkową.
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2. Kupujący  oświadcza,  że  pozostaje/nie  pozostaje  (*skreślić  jedną  pozycję)  w  związku
małżeńskim, a przedmiotowy pojazd stanowić będzie małżeńską wspólnością majątkową/nie
będzie stanowić majątku wspólnego małżonków ponieważ został nabyty za środki pieniężne
pochodzące z majątku osobistego Kupującego (*skreślić jedną pozycję).

§ 5
Strony zgodnie oświadczają,  że odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wad fizycznych przedmiotu
sprzedaży zostaje ograniczona do okresu jednego roku od dnia wydania przedmiotu sprzedaży.

§ 6
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w dniu podpisania niniejszej Umowy.
2. Wraz z wydaniem przedmiotu sprzedaży, Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie dokumenty

związane  z  przedmiotem  sprzedaży,  w  tym  dowód  rejestracyjny,  instrukcję  obsługi,  kartę
pojazdu.

§ 7
1. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
3. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie  spory  wynikające z  niniejszej  Umowy lub z  nią  związane będą rozstrzygane przez

Strony polubownie. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, każda ze
Stron  ma  prawo  poddania  sprawy  rozstrzygnięciu  sądu  powszechnemu  właściwemu  dla
miejsca zamieszkania Sprzedawcy.

5. Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla  każdej  ze
Stron.

Załączniki:
- dowód rejestracyjny;
- dowód ubezpieczenia OC;
- karta pojazdu;
- instrukcja obsługi
- inne …......................................................................................................................................................

……………………………………………  ………………………………………
SPRZEDAWCA                                                                                                                   KUPUJĄCY
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