
UMOWA SPRZEDAśY 
zawarta w dniu … … 2012 roku w Warszawie 

pomiędzy: 
 

1) ….................. ….......................... zamieszkałym w (…..-..…) ……………... przy ul. 
……… ..... lok. ...., legitymującym się dowodem osobistym ….......…………, PESEL: 
…............................. posiadającym NIP: ..….-…...-…...-…..., zwanym dalej 
„Sprzedającym”, przystępującym do umowy osobiście;  
 
a 
 

2) ….................. ….......................... zamieszkałym w (…..-..…) ……………... przy ul. 
……… ..... lok. ...., legitymującym się dowodem osobistym ….......…………, PESEL: 
…............................. posiadającym NIP: ..….-…...-…...-…..., zwanym dalej 
„Kupuj ącym”, przystępującym do umowy osobiście;  

 
o następującej treści  

§1. 
1. Sprzedająca oświadcza, Ŝe jest właścicielem samochodu osobowego marki 

….....................…, rok produkcji ….............., Nr identyfikacyjny VIN 
......................................................…............., nr rejestracyjny …............................., 
zwanym dalej „Samochodem”. 

2. Sprzedająca oświadcza, ze Samochód jest wolny od wad prawnych oraz praw lub 
roszczeń osób trzecich, Ŝe nie stanowi on równieŜ przedmiotu zabezpieczenia. 

3. Sprzedający oświadcza, Ŝe wedle jego najlepszej wiedzy Samochodów nie jest 
obciąŜany ukrytymi wadami technicznymi. Kupujący oświadcza, Ŝe ze stanem 
Samochodu zapoznał się. Strony potwierdzają, Ŝe samochód jest w dobrym stanie, zaś 
widoczne ślady uŜywania są typowymi następstwami zwykłej eksploatacji. 

4. Strony potwierdzają, Ŝe w dniu …..........… 2012 r. Samochód został wydany 
Kupującemu celem dokonania jazdy próbnej/dokonania przeglądu przedzakupowego w 
dowolnie wybranym warsztacie samochodowym.  

§2. 
1. Sprzedająca sprzedaje Samochód Kupującemu za kwotę .....................…. (słownie: 

....................................................) złotych, a Kupujący Samochód nabywa za ww. cenę.   
2. Cała cena zostaje uiszczona gotówką do rąk Sprzedającego/przelewem na rachunek bankowy 

Sprzedającego, co podpisami pod Umową niniejszym potwierdzają/Cena zostanie uiszczona na 
rachunek bankowy Sprzedającego Nr 
…………………….................................................................... w terminie 1 dnia roboczego od 
daty zawarcia Umowy*.   
 

§3. 
1. Sprzedająca przenosi na Kupującego własność Samochodu z dniem ….......… 20….. r. 
2. Wraz z Samochodem Sprzedająca wydaje Kupującemu dokumenty w postaci: dowodu 

rejestracyjnego Samochodu, karty pojazdu, ksiąŜki gwarancyjnej i instrukcji obsługi*. 
3. Łącznie z Samochodem Sprzedający przenosi na Kupującego takŜe: 

a) komplet opon zimowych; 
b) bagaŜnik dachowy; 
c) ………………………… 
 

 



§4. 
Koszty podatkowe i administracyjne zawarcia i wykonania Umowy ponosi w całości wyłącznie 
Kupujący.  
 

§5. 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 
przepisy kodeksu cywilnego.  
 

§6. 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 
stron. 
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