
UMOWA  KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU  NR ............ 

 

zawarta w dniu ……………………… w Bolesławcu pomiędzy: 

Strażą Miejską w Bolesławcu  z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Mikołaja Brody 14 

(NIP: 612-172-86-95; REGON: 020031670) 

reprezentowaną przez: 

komendanta  -  Kamilę Chalewicz-Pudłowską 

zwaną w dalszej części umowy „Sprzedającym” 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym w treści umowy „Kupującym”, 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu osobowego: 

2. marki Volkswagen Caddy o numerze rejestracyjnym DBL 01SM, rok produkcji 2006,                 

nr identyfikacyjny (VIN): WV2ZZZ2KZ7X004257, przebieg:  ...................   km. 

3. Kupujący został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego. 

§ 2 

Sprzedający oświadcza, że: 

1) pojazd będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego wyłączną własność; 

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. 

§ 3 

Kupujący oświadcza, że kupuje od Sprzedającego opisany w § 1 pojazd. 

§ 4 

1. Cenę sprzedaży samochodu, zgodnie ze złożoną przez Kupującego ofertą ustalono na 

kwotę......................... zł  słownie............................................................ , z czego  470,00 zł stanowiło 



wadium zaliczone na poczet zaoferowanej ceny wpłacone w dniu ..................... oraz pozostała 

część kwoty należnej do zapłaty w wysokości  .................. zł wpłacona na konto Straży Miejskiej 

w Bolesławcu dnia ............. 

2. Sprzedający potwierdza, że całość uzgodnionej ceny sprzedaży pojazdu została uiszczona 

przelewem na konto bankowe Straży Miejskiej w Bolesławcu. 

§ 5 

1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, tj.: 

1) dowód rejestracyjny pojazdu, 

2) kartę pojazdu, 

3) książkę serwisową pojazdu, 

4) instrukcję obsługi pojazdu. 

3. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór samochodu będącego 

przedmiotem sprzedaży. 

§ 6 

1. Kupujący oświadcza, że jest mu znany stan techniczny pojazdu opisanego w § 1 niniejszej 

umowy i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 

2. Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do 

nich żadnych zastrzeżeń. 

§ 7 

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego. 

§ 8 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: 2 egz. dla 

Sprzedającego i 1 egz. dla Kupującego. 

 

  SPRZEDAJĄCY:      KUPUJĄCY: 


