UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU
zawarta w dniu ................................. w Kolbuszowej pomiędzy:
Zarządem Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-go Listopada 10,
36-100 Kolbuszowa NIP: 814-14-82-229
zwany dalej „SPRZEDAWCĄ” a

Panem/ią ……………………………… Zam.
…………………………………………………….,
PESEL/ REGON - …………………………….
zwanym dalej „KUPUJĄCYM”,
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony pojazd marki Daewoo Lublin
Dane Pojazdu:
Marka: Daewoo
Model pojazdu: Lublin 3 3322 MR’99 2.9 t
Rok prod.:1999
Data pierwszej rejestracji.: 1999/12/29
Wersja: Towos
Nr rejestracyjny: REK575A
Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy
Przebieg: 331 783 km
Pojemność / Moc silnika: 2417 ccm / 51 kW (69 KM)
Numer VIN pojazdu: SUL332212X0041046
Dop. masa całk. / Ładowność: 2900 kg / 900 kg
§2
Pojazd, o którym mowa w §1 stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od wad prawnych,
nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczą się żadne
postępowania, którego przedmiotem jest ten pojazd ani nie stanowi on również przedmiotu
zabezpieczenia.
§3
Kupujący, tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłacił Sprzedającemu kwotę
............................... zł brutto (słownie: ................................................................................)

Nabywca wpłaca pełną kwotę zaoferowaną w ofercie na podstawie faktury wystawionej
przez sprzedającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wybrania oferty.
§4
1.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w siedzibie Sprzedającego niezwłocznie po

uiszczeniu należnej kwoty, o której mowa w § 3.
2.
Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu,
niezbędne do prawidłowego korzystania z pojazdu.
3.

Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór samochodu będącego

przedmiotem sprzedaży.
§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
Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także koszty
uiszczenia opłaty skarbowej, obciążają Kupującego.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy kodeksu cywilnego.
§9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
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