umowa sprzedaży pojazdu
Zawarta w dniu …………………………………….…… pomiędzy: ……………………………………………………………………………………………………..…….. ,
zamieszkałym ………………………………………………………………………………………………………………… , legitymującym się dowodem osobistym
nr …………………………………………………… , wydanym przez …………………………………………………………………………………………………………….. ,
PESEL ……………………………………………. , NIP ………………………………………………………... , nr telefonu ………………………………………………….…
zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym,
a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... ,
zamieszkałym ……………………………………………………………………………………………………………….. , legitymującym się dowodem osobistym
nr ……………………………………………….….. , wydanym przez ……………………………………………………………………………………………………………… ,
PESEL …………………………….…………… , NIP ……………………………………………….…………. , nr telefonu ……………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Kupującym, o następującej treści:
§1
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa pojazd marki ……………………………………………………………………………………………………………….
o nr rejestracyjnym ………………………………………………………………………………………….… , rok produkcji ………………………………………………. ,
nr identyfikacyjny pojazdu ………………………………………………………………………………………………………………..….. (zwany dalej „pojazdem”).
§2
1.
2.

Sprzedający oświadcza, że pojazd stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych i nie jest obciążony żadnymi prawami
osób trzecich, ani też nie jest przedmiotem postępowania sądowego, zabezpieczającego ani egzekucyjnego.
Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany i nie będzie z tego tytułu podnosił żadnych roszczeń wobec
Sprzedającego.
§3

1.

Sprzedający i Kupujący ustalili cenę pojazdu na kwotę ……………………..zł
(słownie ……………………………. Złotych).

2.

Sprzedający niniejszym kwituje odbiór kwoty wskazanej w ust. 1 od Kupującego.

3.

Kupujący niniejszym kwituje odbiór pojazdu od Sprzedającego wraz z następującymi, dotyczącymi pojazdu, dokumentami:
dowód rejestracyjny,
karta pojazdu,
polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza
pojazdu mechanicznego (OC), numer ……………………………………………………………………………………………………………….
wydana/y przez: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ,
inne dokumenty (np. książka serwisowa): …………………………………………………………………………………………………………………….……..
§4

Strony ustaliły, że wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy, w szczególności zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych,
obciążają Kupującego.
§5
1.
2.
3.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………………………
Sprzedający

…………………………………………………..
Kupujący

Sprzedajesz pojazd?
Mamy nadzieję, że niniejszy wzór umowy sprzedaży pojazdu będzie dla Ciebie pomocny.
Pamiętaj jednak, że warunki każdej transakcji są indywidualne – powinieneś dostosować
wzór dokumentu do swoich potrzeb.

Skontaktuj się z nami jak najszybciej.
Poinformowanie nas o sprzedaży pojazdu jest Twoim obowiązkiem wynikającym z przepisów
prawa.
Jeżeli opłacasz składkę w ratach, zawiadamiając nas o dokonaniu transakcji zyskujesz
pewność, że nie zapłacisz za ubezpieczenie OC pojazdu, który nie jest już Twoją własnością.
Wysyłając wypełnione zawiadomienie masz gwarancję, że informacje, jakie powinieneś nam
przekazać, są kompletne.
Możesz również dostarczyć kopię umowy sprzedaży.
Wzory zawiadomienia oraz umowy sprzedaży znajdziesz również na www.axadirect.pl.

Wybierz najwygodniejszy sposób przekazania nam informacji o sprzedaży pojazdu:
wyślij zawiadomienie e-mailem na adres serwis@axadirect.pl
skorzystaj z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www.axadirect.pl
wyślij zawiadomienie pocztą tradycyjną

