UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY POJAZDU MECHANICZNEGO
Zawarta w _________________________________ , dnia _________________________ pomiędzy:

Panią/Panem/Firmą
Adres:
Nr PESEL / NIP:
Numer telefonu:
zwaną/ym dalej SPRZEDAJĄCYM
a
Panią/Panem/Firmą
Adres:
Nr PESEL / NIP:
Numer telefonu:
e-mail:
(drukowanymi literami)

zwaną/ym dalej KUPUJĄCYM
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż samochodu:
MARKA

MODEL

NR REJESTRACYJNY

PRZEBIEG

ROK PRODUKCJI

KOLOR

NR NADWOZIA (VIN)

NR SILNIKA

zwanego dalej Pojazdem
§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad
prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie
stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje Pojazd za kwotę ________________ zł
słownie zł: ____________________________________________________________________________________
Sprzedający oświadcza, iż otrzymał całość zapłaty za Pojazd, a Kupujący oświadcza, iż Pojazd został mu wydany.

§4
Wraz z Pojazdem Sprzedający wydaje* Kupującemu:
DOWOD REJESTRACYJNY POJAZDU
1 KOMPLET / 2 KOMPLETY ORYGINALNYCH KLUCZYKÓW
KARTĘ POJAZDU
DOKUMENTY POCHODZENIA POJAZDU
KSIĄŻKĘ SERWISOWĄ
POLISA OC NR ______________________________________
INNE ______________________________________________
*niepotrzebne skreślić
§5
Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma żadnych ukrytych wad technicznych.
Kupujący oświadcza, że:
- dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu,
- nabywa samochód w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje i z tego tytułu nie będzie zgłaszał
roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
§6
Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy, w tym koszty podatku od czynności cywilnoprawnych,
ponosi Kupujący.
§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy
kodeksu cywilnego.
§8
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………
Sprzedający

…………………………
Kupujący

DODATKOWE INFORMACJE DLA SPRZEDAJĄCEGO I KUPUJĄCEGO DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA
OC PO SPRZEDAŻY POJAZDU MECHANICZNEGO
INFORMACJE DLA SPRZEDAJĄCEGO
·

·

·

·
·

Prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych przechodzą razem z
pojazdem na rzecz Kupującego. Dlatego też przekaż certyfikat
polisy nowemu właścicielowi auta.
Konsekwencją przejścia na kupującego prawa umowy
ubezpieczenia OC jest brak możliwości zwrotu składki na rzecz
sprzedającego. Jeżeli sprzedajesz pojazd w połowie okresu
ubezpieczenia, a zapłaciłeś składkę za cały rok z góry, pamiętaj, że
to Kupujący będzie korzystał z faktu, że polisa OC jest opłacona na
kolejne 6 miesięcy.
Jeżeli Twoja składka jest podzielona na raty, niezwłocznie
poinformuj nas o sprzedaży auta, podaj dane nowego właściciela i
prześlij kopię umowę kupna- sprzedaży auta. W przeciwnym razie to
od Ciebie będziemy wymagać opłacenia składki. Dlatego też
sprzedając samochód pamiętaj, że to w Twoim interesie leży jak
najszybsze poinformowanie nas o tym fakcie.
To kupujący decyduje o kontynuowaniu bądź rezygnacji z umowy
ubezpieczenia OC i tylko Kupujący ma prawo wypowiedzenia
umowy OC.
Zapis w umowie kupna-sprzedaży o odstąpieniu od umowy
ubezpieczenia OC przez Kupującego jest bezskuteczny.

INFORMACJE DLA KUPUJĄCEGO
·

·

·

·

·

Prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych przechodzą razem z
pojazdem na rzecz Kupującego. Certyfikat OC powinien być Ci
przekazany przez Sprzedającego.
Zadzwoń do nas pod numer 801 28 28 28, poinformuj o kupnie
auta i dowiedz się czy składka za OC jest opłacona za cały rok
z góry. Jeśli tak, możesz korzystać z ochrony OC do końca jej
trwania według daty znajdującej się na polisie
Jeśli składka OC jest nieopłacona do końca okresu jej trwania
ze względu na ratalną formę płatności, a Sprzedający
poinformował nas o sprzedaży auta, to na Kupującym ciąży
obowiązek opłacenia składki. Zadzwoń do nas pod numer 801
28 28 28 i poznaj wysokość składki.
Kupujący decyduje o kontynuowaniu bądź rezygnacji z umowy
ubezpieczenia OC. Aby wypowiedzieć obecnie obowiązującą
umowę ubezpieczenia OC należy zgłosić się do
Ubezpieczyciela i złożyć stosowne oświadczenie w terminie 30
dni od daty zakupu.
Zapis w umowie kupna-sprzedaży o odstąpieniu od umowy
ubezpieczenia OC przez Kupującego jest bezskuteczny.

