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UMOWA
sprzedaży samochodu (WZÓR)
zawarta w dniu
..2015 r. we Włocławku pomiędzy: „BAZA” Spółka z o.o. z siedzibą
we Włocławku
87-800,
ul. Bojańczyka 7,
NIP: 888-000-14-37,
REGON: 005889231,
KRS: 0000050342, reprezentowana przez:
Jacka Jabłońskiego – Prezesa Zarządu
zwanym dalej Sprzedającym,
a
.
reprezentowana przez :
zwanym dalej Kupującym
Sprzedający, w wyniku dokonanego wyboru oferty wyłonionej w pisemnym przetargu
nieograniczonym, zawiera umowę następującej treści:
§l
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu marki Citroen Jumper 1.9 D, rok produkcji: 1998 r.,
numer identyfikacyjny pojazdu: VF7231A6215441119, nr rejestracyjny: CW 38302,
§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność,
jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego
przedmiotem jest ten pojazd, oraz że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Kupujący tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedającemu kwotę brutto:
zł.
(słownie zł :
00/100).
przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego nr 62 1240 3389 1111 0010 4663 1474 lub
gotówką w kasie Sprzedającego.
§4
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w siedzibie Sprzedającego, niezwłocznie po wniesieniu
należnej kwoty, o której mowa w §3.
2. Datą wniesienia należnej kwoty jest data uznania wskazanego rachunku bankowego.
3. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu,
niezbędne do prawidłowego korzystania z niego.
§5
1. Kupujący stwierdza że znany jest mu stan techniczny pojazdu określonego w § l niniejszej
umowy i oświadcza, że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.
2. Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego i nie wnosi do
nich żadnych zastrzeżeń.
3. Strony ustaliły, że kwoty transakcji wynikające z ustaleń niniejszej umowy oraz koszty podatku
od czynności cywilno – prawnych obciążają Kupującego.
§6
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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