Projekt umowy kupna – sprzedaży samochodu
zawarta w Giżycku w dniu .............. 2020 r. pomiędzy
Domem Pomocy Społecznej w Giżycku, ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko ,
NIP: 845-10-43-369 , zwanym dalej Sprzedającym reprezentowanym przez:
Lucyna Pietranis- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Giżycku
a
...........................................................................................................................................
NIP..............................................., REGON......................................................................
Zwanym w treści umowy ,,Kupującym",
O następującej treści:
§1
1. Sprzedający oświadcza że:
1) jest właścicielem pojazdu marki Volkswagen Transporter T4 TDi MR 96 2,7t,
wersja L, o numerze rejestracyjnym NGI G888, numerze identyfikacyjnym (VIN)
WV2ZZZ70Z2H078685, numerze silnika AJT/AJT102078, rok produkcji 2001,
2) samochód jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób
trzecich, oraz nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten
pojazd, jak też nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.
§2
Kupujący oświadcza, że kupuje od Sprzedającego opisany w §1 pojazd.
§3
1. Kupujący tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłacił Sprzedającemu
kwotę:.........................zł

brutto

(słownie:................................................................................................ 00/100),
na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury.
§4
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy.
2. Sprzedający wyda kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, tj.:
1) dowód rejestracyjny pojazdu seria DR/BAN5036167
2) karta pojazdu seria KP/AAA 2021162
3) książka serwisowa pojazdu
4) instrukcja obsługi Volkswagen T4

3. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór samochodu będącego
przedmiotem sprzedaży.
§5
1. 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.
2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie
wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Kupujący dokona ubezpieczenia samochodu w zakresie odpowiedzialności cywilnej.
§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń
niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy kodeksu cywilnego.
§9
Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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