UMOWA PRZENIESIENIA PRAWA WŁASNOŚCI POJAZDU

Umowa zwarta w dniu ...................................... w ..................................... pomiędzy :
dd-mm-yyyy

miejscowość

1

2

`

Kupującym (imię i nazwisko/nazwa)

Kupującym (imię i nazwisko/nazwa)

Kod pocztowy miejscowość

Kod pocztowy miejscowość

Ulica, numer domu

Ulica, numer domu

PESEL, Regon,

PESEL, Regon,

Dokument tożsamości

Dokument tożsamości

Kontakt -numer telefonu, email

Kontakt -numer telefonu, email

a
1

2

`

Sprzedającym (imię i nazwisko/nazwa)

Sprzedającym (imię i nazwisko/nazwa)

Kod pocztowy miejscowość

Kod pocztowy miejscowość

Ulica, numer domu

Ulica, numer domu

PESEL, Regon,

PESEL, Regon,

Dokument tożsamości

Dokument tożsamości

Kontakt -numer telefonu, email

Kontakt -numer telefonu, email

§ 1.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu :
Marka

-

Model / typ

-

Numer rejestracyjny

-

Numer VIN/nadwozia

-

Rok budowy

-

Dodatkowe informacje

-
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§ 2.
Strony ustaliły cenę sprzedaży pojazdu na kwotę : ......................................................................
słownie : ................................................................................................................................

§ 3.
Sprzedający oświadcza, że pojazdu będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność i
jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz, że nie stanowi on również przedmiotu
zabezpieczenia.

§ 4.
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w paragrafie 1 niniejszej
umowy za kwotę określoną w paragrafie 2 niniejszej umowy. Sprzedający kwituje odbiór kwoty
o której mowa w paragrafie 2 a Kupujący kwituje odbiór pojazdu o którym mowa w paragrafie 1.

§ 5.
Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie
poinformował Kupującego, a kupujący potwierdza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany.

§ 6.
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty wynikające z realizacji niniejszej umowy oraz koszty
opłaty skarbowej ponosi Kupujący.

§ 7.
W pozostałych, nieuregulowanych sprawach w niniejszej umowie, zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 8.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający (czytelny podpis )
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Kupujący (czytelny podpis )
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