Umowa kupna / sprzedaży samochodu
W dniu …………………………… roku w …………………………, pomiędzy:
miejscowość

data

………………………………… …………………………………………... zamieszkałym w
imię

nazwisko

……………………………………… przy ulicy ………………………………………………
miejscowość

ulica, nr domu / nr lokalu

legitymującym się dowodem osobistym ……………………………………………………
seria i nr dowodu osobistego

wydanym przez ……………………………………………………………………………..
wskazać organ wydający

posiadającym nr PESEL ………………………………… zwanym dalej „Sprzedawcą”
a
………………………………… …………………………………………... zamieszkałym w
imię

nazwisko

……………………………………… przy ulicy ………………………………………………
miejscowość

ulica, nr domu / nr lokalu

legitymującym się dowodem osobistym ……………………………………………………
seria i nr dowodu osobistego

wydanym przez ……………………………………………………………………………..
wskazać organ wydający

posiadającym nr PESEL ………………………………… zwanym dalej „Kupującym”
została zawarta umowa o treści jak poniżej:
§ 1.
1. Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem samochodu osobowego /
ciężarowego* marki / model …………………………………………………………………
nr

rejestracyjny

……………………………,

nr

identyfikacyjny

VIN

………………………………………………………, rok produkcji ………………………,
przebieg (km) ……………………………… .
2. Samochód, o którym mowa w ustępie poprzedzającym wyposażony jest w
następujące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe * :
a) ………………………………………………………………………………………………,
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b) ………………………………………………………………………………………………,
c) ……………………………………………………………………………………………… .
2. Sprzedawca oświadcza, że samochód, o którym mowa w ust. 1, wolny jest od
jakichkolwiek ograniczeń w rozporządzaniu, w szczególności nie jest obciążony
długami,

ograniczonymi

prawami

rzeczowymi,

lub

zobowiązaniami,

w

tym

zobowiązaniami do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 lipca
1997r. - Ordynacja podatkowa, oraz roszczeniami osób trzecich.
§ 2.
1. Sprzedawca niniejszym sprzedaje, a Kupujący niniejszym nabywa samochód, o
którym mowa w § 1 ust. 1 za cenę …………………………………… zł (słownie:
……………………………………………………………………………

złotych),

której

otrzymanie Sprzedający niniejszym kwituje.
2. Kupujący niniejszym oświadcza, iż zapoznał się ze stanem technicznym w/w
samochodu, który niniejszym akceptuje. Protokół z oględzin samochodu stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy stanowiąc jej integralną część.
§ 3.
1. Samochód, o którym mowa w § 1 ust. 1 został już Kupującemu w dniu dzisiejszym
wydany.
2. Wraz z samochodem, o którym mowa w § 1 ust. 1 Sprzedający przekazał
Kupującemu:
a) oryginalne kluczyki w liczbie: ……………………………………………,
b) Kartę Pojazdu nr ……………………………………… wystawioną przez ……………
seria i numer

………………………………………………………………………………………………*,
wskazać nazwę organu wystawiającego

c) Dowód Rejestracyjny nr …………………………………… wydany przez …………..
seria i numer

…………………………………………………………………………………………………..
wskazać nazwę organu wydającego

z ważnością badań technicznych do ……………………………………………… ,
wskazać do kiedy ważne badania techniczne

d) Polisę OC nr …………………………………… wystawioną przez …………………..
seria i numer
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………………………………………………………………………………………………,
wskazać nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego

§ 4.
1. Sprzedający oświadcza, iż w terminie najpóźniej 14 (czternastu) dni od daty
zawarcia niniejszej Umowy, o fakcie jej zawarcia powiadomi:
- Wydział Komunikacji w …………………………………………………………………… ,
wskazać urząd gdzie zarejestrowano samochodu

- ……………………………………………………………………………………………… .
wskazać nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupione jest OC samochodu

2. Kupujący oświadcza, iż w terminie najpóźniej 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia
niniejszej Umowy, obowiązany jest dokonać rejestracji samochodu, o którym mowa w
§ 1 ust. 1 we właściwym dla siebie Wydziale Komunikacji.
3. Kupujący, ponadto oświadcza, iż zdaje sobie sprawę z faktu, iż polisę
ubezpieczenia OC, o której mowa w § 3 ust. 2 lit. c) uprawniony jest w każdym czasie
wypowiedzieć, oraz iż przedmiotowa polisa nie ulega automatycznemu odnowieniu
po zakończeniu okresu jej obowiązywania.
§ 5.
1. Strony zgodnie oświadczają, iż wszelkie koszta związane z zawarciem niniejszej
Umowy ponosi Kupujący, w szczególności Kupujący obowiązany jest rozliczyć
podatek od czynności cywilno-prawnych składając we właściwym dla siebie Urzędzie
Skarbowym deklarację PCCC-3.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Umowę sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Sprzedający:

Kupujący:

....................................
Data, czytelny podpis.

...........................................
Data, czytelny podpis

*

Niepotrzebne skreślić
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Protokół z oględzin samochodu
z dnia …………………………… roku
1. Samochód osobowy / ciężarowy *
2. Marka / typ / model ………………………………………………………………
3. Nr rejestracyjny ……………………………………………………………………
4. Nr identyfikacyjny VIN ……………………………………………………………
5. Rok produkcji ………………………………………………………………………
6. Przebieg (km) ………………………………………………………………………
7. Stan nadwozia / zderzaki / stwierdzone uszkodzenia powłok lakierowych
.………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
8. Szyby / uszczelnienia ………… …………………………………………………
.………………………………………………………………………………………
9. Ogumienie ………………………………………………………………………..
10.

Tapicerka ………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………
11.

Kokpit / elementy wykończenia wnętrza …………………………………..

.………………………………………………………………………………………
12.

Światła …………………………………………………………………………

13.

Silnik / elementy mechaniczne ……………………………………………...
…………………………………………………………………………………………

14.

Uwagi ……………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………..
Sprzedający:

Kupujący:

....................................

...........................................

-----------------------------------------* Niepotrzebne skreślić

4

………………………………

………………………… , dnia ……………… r.

Imię i nazwisko zbywcy pojazdu

Miejscowość

data

………………………………
Ulica, nr domu/lokalu

………………………………
Kod pocztowy, miejscowość

………………………………
………………………………………………

PESEL

Nazwa urzędu / właściwego wydziału komunikacji

………………………………
Ulica, nr domu/lokalu

………………………………
Kod pocztowy, miejscowość

ZAWIADOMIENIE
o zbyciu pojazdu
Mając na uwadze treść § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22
lipca 2002 r. – w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz.
1322, z późn. zm.) zawiadamiam o zbyciu pojazdu osobowego / ciężarowego*:
- marka / typ / model ……………………………………, nr rejestracyjny ……………………

na rzecz:
…………………………………………………. zamieszkałego w ...…………………………
Imię i nazwisko nabywcy

miejscowość

przy ulicy ……………………………………… legitymującym się dowodem osobistym
ulica, nr domu / nr lokalu

………………………………… posiadającym nr PESEL ………………………………….
seria i nr dowodu osobistego

Do niniejszego zawiadomienia załączam kopię umowy kupna-sprzedaży z dnia ………… .

......….....................................
Czytelny podpis
-----------------------------------------* Niepotrzebne skreślić
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………………………………

………………………… , dnia ……………… r.

Imię i nazwisko zbywcy pojazdu

Miejscowość

data

………………………………
Ulica, nr domu/lokalu

………………………………
Kod pocztowy, miejscowość

………………………………
………………………………………………

PESEL

Nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego

………………………………
Ulica, nr domu/lokalu

………………………………
Kod pocztowy, miejscowość

Dotyczy: polisa OC seria ………… nr ………………………

POWIADOMIENIE
o zbyciu pojazdu
Niniejszym zawiadamiam, iż zbyłem samochód osobowy / ciężarowy*:
- marka / typ / model ……………………………………, nr rejestracyjny ……………………

na rzecz:
…………………………………………………. zamieszkałego w ...…………………………
Imię i nazwisko nabywcy

miejscowość

przy ulicy ……………………………………… legitymującym się dowodem osobistym
ulica, nr domu / nr lokalu

………………………………… posiadającym nr PESEL ………………………………….
seria i nr dowodu osobistego

na podstawie umowy kupna-sprzedaży z dnia ………………………… .
Informuję, iż powyższą polisę OC w dniu podpisania przedmiotowej umowy
przekazałem nabywcy, tym samym stosownie do treści art. 31 ust. 1 ustawy o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003, Nr 124, poz. 1152 z poen. zm.)
wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przeszły na wyżej
wymienionego.
Niniejsze powiadomienie stanowi wypełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 32
ust. 1 w/w ustawy.

......….....................................
Czytelny podpis
-----------------------------------------* Niepotrzebne skreślić
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