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…………………………………………………………………………. 
miejscowość, data 

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY SAMOCHODU 

ZAWARTA POMIĘDZY: 

SPRZEDAJĄCY (imię i nazwisko):…………………………………………………………………………………… 

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

ADRES:……………………………………………… 

……………………………………………………….. 

SERIA I NUMER DOWODU OSOBISTEGO/INNY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI:………………………… 

WYDANY PRZEZ…………………………………………………………………………………………………………. 

 

KUPUJĄCY (imię i nazwisko): …………………………………………………………………………………… 

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

ADRES:……………………………………………… 

……………………………………………………….. 

SERIA I NUMER DOWODU OSOBISTEGO/INNY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI:………………………… 

WYDANY PRZEZ………………………………………………………………………………………………………….    

§1 PRZEDMIOT UMOWY 

PRZEDMIOTEM UMOWY JEST SPRZEDAŻ POJAZDU: 

MARKA/MODEL……………………………………………………………………………        

ROK PRODUKCJI………………………………………………………………………… 

NR NADWOZIA…………………………………………………………………………… 

NR REJESTRACYJNY……………………………………………………………………       
PRZEBIEG(KM)…………………………………………………………………………… 

UWAGI……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….................................................................... 

 

 

 

§2 OŚWIADCZENIE SPRZEDAJĄCEGO 

Sprzedający oświadcza, że samochód będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego własność 
nie toczy się wobec niego żadne postępowanie w związku z ww. pojazdem. Samochód jest wolny od 
wad prawnych; żadna osoba trzecia nie zgłosiła roszczeń do pojazdu. Pojazd nie został zajęty, ani nie 
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stanowi przedmiotu zabezpieczenia, w tym nie jest obciążony zastawem rejestrowym. Ubezpieczenie 
OC jest opłacone i ważne do …………………………………………………………………… 

§3 OŚWIADCZENIE KUPUJĄCEGO 

Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany. Sprzedawca przekazał informacje o 
stanie technicznym Samochodu w ogłoszeniu sprzedaży, a także informuje o następujących 
właściwościach samochodu: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

§4 CENA POJAZDU 

Strony ustaliły wartość przedmiotu niniejszej umowy na 
kwotę:………………………………………………………………………………………………..................................... 

Słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu  określonego w §1 niniejszej umowy za 
kwotę określoną powyżej.  Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy. 
Wraz z wydaniem samochodu Sprzedawca przekazuje Kupującemu wszelkie posiadane przez niego 
rzeczy służące do korzystania samochodu (w tym ….. kluczyk / i), a także dowód rejestracyjny i 
dokumenty niezbędne do rejestracji. 

Strony oświadczają, iż są świadome odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej, w przypadku 
wskazania w §4, kwoty innej niż faktycznie zapłacona tytułem ceny samochodu. 

§5 KOSZTY 

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy 
obciążają Sprzedawcę, przy czym zgodnie z art.4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności 
cywilnoprawnych, koszty podatku od czynności cywilnoprawnej obciążają Kupującego. 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 
przepisy kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy Kupujący jest konsumentem, przepisy ustawy o 
szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.  

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne pojazdu, z 
zastrzeżeniem w przypadku gdy Kupujący jest konsumentem i nabywa pojazd od przedsiębiorcy. 
Sprzedawca odpowiada za niezgodność pojazdu w chwili jego wydania z umową. 

§8 EGZEMPLARZE UMOWY 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron, umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej 
umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla  siedziby Kupującego. 

 

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

                  Sprzedający                                                                                                          Kupujący 

 


