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Zawarta w dniu  .............................................  ...................  w miejscowości .................................  pomiędzy:  

Sprzedającym (imię i nazwisko): ......................................................................................................................................  

PESEL:  ..............................................................................  NIP: ........................................................................................  

Adres:  ...............................................................................................................................................................................  

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: .............................wydany przez .............................................................................  

a 

Kupującym (imię i nazwisko):  ..........................................................................................................................................  

PESEL:  ..............................................................................  NIP:  ........................................................................................  

Adres:  ...............................................................................................................................................................................  

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: .............................wydany przez .............................................................................  

§1 

Przedmiotem umowy jest pojazd:  

marka/model  ....................................................................................................  rok produkcji  .......................................  

nr silnika  ...................................  nr rejestracyjny  ....................................................  przebieg   ...............................  km. 

nr VIN (nadwozia)  .......................................................................................... kolor nadwozia:  .......................................  

Uwagi: ...............................................................................................................................................................................  

§2 

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad 

prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd,  

że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.  

§3 

Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się sprzedać Kupującemu opisany wyżej samochód za cenę:  .........................  

Słownie: .............................................................................................................................................................  

W terminie do:  .........................................  .Kupujący oświadcza, że za podaną cenę samochód zobowiązuje  

się w ustalonym terminie kupić. Sprzedający oświadcza, że otrzymał od kupującego na poczet zapłaty 

zadatek w kwocie:..............................  . Słownie ...............................................................................................  

§4 

W przypadku nie zawarcia umowy przyrzeczonej z powodu uchylania się od jej zawarcia przez Sprzedającego, 

Sprzedający zwróci Kupującemu zadatek w podwójnej wysokości, w terminie .... dni od dnia, do którego umowa miała 

być zawarta. W przypadku nie zawarcia umowy przyrzeczonej z powodu uchylania się od jej zawarcia przez 

Kupującego, Sprzedający ma prawo zachować zadatek, z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 5 ust. 3. 
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§5 

1. Sprzedający wyda Kupującemu Samochód w dniu podpisania przyrzeczonej umowy kupna-sprzedaży. 

2. Sprzedający jest zobowiązany do dbania o Samochód i zachowania go w stanie niepogorszonym do czasu 

zawarcia przyrzeczonej umowy kupna-sprzedaży i wydania go Kupującemu. Protokół z przeglądu stanu 

technicznego Samochodu oraz aktualne zdjęcia Samochodu stanowią załącznik do Umowy. 

3. W przypadku utraty lub uszkodzenia Samochodu, bez względu na to czy nastąpiło to z winy Sprzedającego  

czy też nie, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego w terminie .... dni od dnia stwierdzenia utraty 

lub uszkodzenia Samochodu oraz w przypadku utraty Samochodu lub znacznego uszkodzenia Samochodu 

zwróci w tym terminie zadatek. Jeśli Samochód został uszkodzony w niewielkim stopniu, Kupujący  

po poinformowaniu go o tym fakcie, w ciągu .... dni może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy  

i zażądać zwrotu zadatku. Uprawnienie Kupującego do odstąpienia od Umowy na skutek uszkodzenia 

Samochodu wygasa w momencie zawarcia umowy przyrzeczonej. 

§6 

Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił 

Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.  

 

§7 

W przypadku powstania sporów w związku ze stosowaniem postanowień niniejszej umowy, Strony będą starały  

się je rozwiązać w sposób polubowny. Wszelki inne spory wynikłe na tle Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny 

właściwy dla siedziby powoda. 

§8 

W sprawach nieuregulowanych, w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

§9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu Stron pod rygorem nieważności. 

§10 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 
 

 
  Sprzedający           Kupujący 
 
 
 
 
 
 
 .........................................................................   .........................................................................  

 


