UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU
Zawarta w dniu ............... .....2021 r. w Krzywczy pomiędzy Gminą Krzywcza z siedzibą Krzywcza 36,
37-755 Krzywcza, nr NIP 795-23-06-307, reprezentowanym przez:
1. Wacława Pawłowskiego - Wójta Gminy Krzywcza
2. Beaty Wielgosz - Skarbnika Gminy Krzywcza
zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”,
a Panem / Panią ......................................................, legitymującym się dowodem osobistym seria
................ nr ........................ wydanym przez ............................................................ zamieszkałym
w .................................................... przy ul. ...................................,
zwanym w treści umowy „Kupującym”, o następującej treści:
§1
Sprzedający oświadcza, że:
1. jest właścicielem pojazdu marki Mercedes-Benz, numer rejestracyjny: RPR 88HJ,
nr VIN: WDB9066571S274849, rok produkcji 2008, przebieg 381 870 km,
2. samochód jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz,
że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd ani, że nie stanowi on
przedmiotu zabezpieczenia.
§2
Kupujący oświadcza, że kupuje od Sprzedającego opisany w § 1 pojazd.
§3
Kupujący tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłacił Sprzedającemu
kwotę: ................................. zł brutto
(słownie:......................................................................................................................... złotych),
na podstawie wystawionej przez Sprzedającego noty księgowej.
§4
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy.
2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, tj.
1) dowód rejestracyjny pojazdu seria BAE1780580
2) kartę pojazdu AAA8985194
3) Polisę OC
3. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór samochodu będącego
przedmiotem sprzedaży.
§5
1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu opisanego w § 1 niniejszej umowy i
nie zgłasza do niego żadnych uwag.
2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc
do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Kupujący dokona ubezpieczenia samochodu w zakresie odpowiedzialności cywilnej.
§6
Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy 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 jednym dla każdej ze stron
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