
UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU 

zawarta w dniu ____________ w ____________ (miejscowość) pomiędzy: 

 

_____________, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą: _________________, z 

adresem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej: _______________________, 

PESEL: ___________, NIP: ______________, adres do doręczeń: _________________, e-

mail: _____________, zwanym/ą dalej „Sprzedawcą”  

 

oraz 

____________, zamieszkałym/ą _______________________, legitymującym/ą się dowodem 

osobistym, seria i nr: _________________, nr PESEL: _________________ zwanym/ą dalej 

„Kupującym” 

 

łącznie zwanymi “Stronami”. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu osobowego marki ____________, 

model ____________, nr rejestracyjny ____________, nr podwozia ____________, nr 

silnika ____________, rok produkcji ____________, kolor ____________, przebieg 

____________, pojemność silnika ____________. 

2. Strony uzgodniły cenę samochodu na ____________, (słownie: ____________). 

Podpisem pod niniejszą umową Sprzedający potwierdza otrzymanie całości zapłaty za 

sprzedany samochód i przeniesienie na Kupującego prawa własności do samochodu. 

3. Odbiór samochodu nastąpi dnia ____________ w ____________ i zostanie 

potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym. 

4. Wszystkie koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy ponosi Kupujący. 

5. Wszelkie czynności związane z rejestracją pojazdu zostaną podjęte w pierwszym dniu 

roboczym następującym po dniu zawarcia umowy. 



 

§ 2 

Oświadczenia 

1. Sprzedawca oświadcza, że samochód oznaczony w § 1, jest jego własnością, nie ma 

wad prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego 

postępowania i zabezpieczenia. 

2. Kupujący oświadcza, że stan techniczny ww. samochodu jest mu znany i nie zgłasza co 

do niego zastrzeżeń. 

3. Kupujący oświadcza nadto, że dokonał sprawdzenia oznaczeń numerycznych 

samochodu i nie zgłasza co do nich zastrzeżeń. 

 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Sprzedawcy. 

3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się prawnie nieskuteczne lub 

nieważne w całości lub w części, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych 

postanowień umowy. W sytuacji wskazanej powyżej, Strony zobowiązane są do 

niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia postanowień umowy uznanych za nieskuteczne 

lub nieważne, zgodnie z przepisami prawa, naturą stosunku prawnego i zgodnym 

zamiarem Stron. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 



 

_________________________ _________________________ 

(podpis sprzedawcy) (podpis kupującego) 

 


