UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY POJAZDU
Zawarta w dniu .....07.07.2015....... w .............. Krynicy-Zdroju ...........................
pomiędzy:
SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko): ....... Paweł Niezgoda ..................................
(PESEL) ... 850107786 ...... (NIP) ......... 919 876 89 71…………………..................
Zamieszkałym pod adresem (miejscowość, ulica, numer, kod, poczta):
Krynica-Zdrój, ulica Ogrodowa 12/2a, 22-674 Krynica Zdrój ................................
Legitymującym się dokumentem tożsamości:
(rodzaj) ......dowód osobisty ...................................................................................
(seria i nr dokumentu tożsamości) .............. ABA 678456 .......................................
(wydany przez).......Burmistrz Krynicy-Zdroju ........................................................
a
KUPUJĄCYM (imię i nazwisko): .....Magdalena Nowosad ....................................
(PESEL) .... 850622777............ (NIP) ......919 897 67 34......................................
Zamieszkałym pod adresem (miejscowość, ulica, numer, kod, poczta):
Tychy, ulica Podwórkowa 17, 78-456 Tychy .........................................................
Legitymującym się dokumentem tożsamości:
(rodzaj) ........ dowód osobisty............................. .......................................................
(seria i nr dokumentu tożsamości) ......... AGD 770065 ...........................................
(wydany przez) ........................... Burmistrz miasta Tychy .....................................
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
marka/model .......Audi A4 kombi 1,9 TDI 130 KM.......................................................
rok produkcji ............. 2004.................................................................................
numer rejestracyjny .......... KNS 56723.....................................................................
numer silnika .................................................................................................................
numer nadwozia...WAU ZZZ 9E62 A06 32 8................................................................
kolor ............. srebrny metalik ........................................................................................
inne uwagi ......... brak ................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
§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 ani innego postępowania.
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§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę:
.............................. 21 000 zł ..................................................................................
Słownie:
dwadzieścia jeden tysięcy złotych
.................................................................................................................................
§4
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1
niniejszej umowy za kwotę określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie
sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór pojazdu.
§5
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.
§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji
ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.
§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

Paweł Niezgoda
Kupujący

Magdalena Nowosad
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