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………………………………………………………………… 

(data, miejscowość) 

 

  

 

 

Umowa sprzedaży samochodu 

  

zawarta pomiędzy 

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

(imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, rodzaj dokumentu, seria i numer dokumentu), 

zwanym dalej Sprzedającym, a 

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

(imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, rodzaj dokumentu, seria i numer dokumentu), 

zwanym dalej Kupującym. 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie przez Sprzedającego na Kupującego prawa 

własności pojazdu …………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………… (marka/model), rok produkcji ………………………………, 

numer silnika ………………………………………, numer nadwozia ……………………………………………, 

numer rejestracyjny …………………………………………, przebieg …………………………………………, 

kolor …………………………………………………………… 

 

§ 2 

Sprzedający oświadcza, że jest jedynym właścicielem pojazdu wskazanego w § 1. 

Sprzedający oświadcza, że pojazd wskazany w § 1 jest wolny od obciążeń i roszczeń na rzecz 

osób trzecich. 

 

§ 3 

Strony zgodnie ustalają cenę sprzedaży samochodu określonego w § 1 niniejszej umowy na 

kwotę: ……………………………………………… zł, słownie ………………………………………………………… 

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

Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w § 1 niniejszej 

umowy za kwotę określoną w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

Strony niniejszym stwierdzają, iż pojazd wskazany w § 1 został Kupującemu wydany, a cena 

została uiszczona przez Kupującego ……………………………………………………………… (w gotówce, 

przelewem bankowym) na rzecz Sprzedającego. 
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……………………………………………………………… 
(Sprzedający) 

 

……………………………………………………………… 
(Kupujący) 

 

 

§ 4 

Kupujący potwierdza, iż dokonał odbioru pojazdu wskazanego w § 1 w dniu 

……………………………………………………………… 

Kupujący oświadcza, iż w dniu zawarcia umowy, wraz z pojazdem wskazanym w § 1, od 

Sprzedającego otrzymał: ……………………………………………………………………………………………… 

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

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

(komplet/y kluczyków, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, polisa OC, potwierdzenia 

dokonania opłat celnych) 

 

§ 5 

Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzeżeń. 

Kupujący potwierdza, iż został poinformowany przez Sprzedającego w szczególności o 

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

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

………………………………………………………… (ewentualne uszkodzenia i wady samochodu) 

 

§ 6 

Wszelkie koszty wynikające z zawarcia niniejszej umowy, w szczególności podatek od 

czynności cywilnoprawnych, ponosi Kupujący. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 


