
UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU 
zawarta w dniu ___________ roku w ______________________________  pomiędzy: 

1) _________________________________ zamieszkał/-ą/-ym przy ul. ______________________________, w 

_______________________, kod poczt. ________, PESEL: _______________________, rodzaj i numer 

dokumentu tożsamości ___________________________________________, wydany przez 

_______________________________________________________________________________________,  

zwan/-ą/-ym dalej Sprzedającym, 

a 

2) _________________________________ zamieszkał/-ą/-ym przy ul. ______________________________, w 

_______________________, kod poczt. ________, PESEL: _______________________, rodzaj i numer 

dokumentu tożsamości ___________________________________________, wydany przez 

_______________________________________________________________________________________,  

zwan/-ą/-ym dalej Kupującym, o treści: 

§ 1  

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż pojazdu:  

marki/model:_________________________________________________, rok produkcji __________________, 

nr silnika ________________________, nr VIN (nadwozia) __________________________________________, 

nr rejestracyjny _____________________________, przebieg __________________________. 

§ 2 

1. Sprzedający oświadcza, że: i) jest wyłącznym właścicielem pojazdu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, 

ii) pojazd jest wolny od wad prawnych, iii) pojazd jest wolny od wad fizycznych, które są mu znane i o których 

nie powiadomił Kupującego, iv) nie toczy się jakiekolwiek postępowanie (w szczególności egzekucyjne lub 

zabezpieczające), którego przedmiotem jest ww. pojazd, v) pojazd nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia, nie 

jest w szczególności objęty zastawem lub inną formą zabezpieczenia. 

2. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny pojazdu i został poinformowany przez Sprzedawcę o: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________. 

§ 3 

1. Cena sprzedaży pojazdu została ustalona na kwotę:_______________________________________________, 

słownie: __________________________________________________________________________________. 

2. Za cenę określoną wyżej w ust. 1, Sprzedający przenosi na Kupującego własność pojazdu opisanego w §1 

niniejszej umowy.  

3. Sprzedający niniejszym kwituje odbiór ceny sprzedaży w gotówce. 

4. Wydanie pojazdu Kupującemu następuje w dniu podpisania niniejszej umowy, co niniejszym Kupujący kwituje. 

§ 4 

Wraz z wydaniem pojazdu, Kupujący otrzymuje: i) kartę pojazdu, ii) dowód rejestracyjny wraz z dowodem 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu,  

iii) _______________________________________________________________________________________. 

§ 5 

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej transakcji w tym opłaty publicznoprawne (w szczególności: podatek od 

czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa) obciążają Kupującego. 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa 

polskiego. 

2. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron umowy. 

 

 

_______________________       _______________________  

           SPRZEDAJĄCY            KUPUJĄCY 


