
 

 

Umowa sprzedaży samochodu nr…… 

 

Umowa zawarta w dniu ………………………………….. w miejscowości…………………………………………………… 

 

Pomiędzy: 

Imię i Nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres Zameldowania…………………………………………………………………………………………………………………… 

Legitymujący się dokumentem tożsamości  o numerze (Dowód Osobisty/Paszport)…………………………… 

O numerze PESEL/NIP………………………………………………………………………………………………………………… 

Wydanym przez ………………………………………………………………………………. Zwany dalej Sprzedającym, 

a 

Imię i Nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres Zameldowania………………………………………………………………………………………………………………….. 

Legitymujący się dokumentem tożsamości  o numerze (Dowód Osobisty/Paszport)…………………………… 

O numerze PESEL/NIP………………………………………………………………………………………………………………… 

Wydanym przez …………………………………………………………………. …………………Zwany dalej Kupującym, 

 

§1. 

 Przedmiotem umowy jest odpłatne przeniesienie własności pojazdu przez sprzedającego na rzecz kupującego  

marki/model:…………………………………………………………………………………………………………………..…………; 

Rok produkcji…………………………………………………………………………………………………………………………….; 

O numerze Nadwozia/ Numerze silnika ………………………………………………..…………………………………………; 

W kolorze………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

O numerze rejestracyjnym ……………………………………………………………………………………………….………..; 

Przebiegu (podanym w kilometrach/milach)………………………………………………………………….………………; 

Wyposażenie dodatkowe: 

……..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



§2. 

 

Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem pojazdu opisanym w §1. Sprzedający oświadcza ponadto, że 

opisany w punkcie §1 samochód jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych, w tym wszelkich praw osób 

trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń (w tym od zastawu, zastawu rejestrowego, zabezpieczeń 

dokonanych przez Komornika Sądowego lub Banki i inne instytucje finansowe lub podmioty gospodarcze). 

 

§3.  

 

Sprzedający umożliwił Kupującemu zbadanie historii pojazdu zawierającą wszelkie uszkodzenia, naprawy i 

serwisowanie.  

 

§4.  

 

Strony są zgodne, że w momencie sprzedaży pojazd posiada następujące wady*/nie posiada widocznych wad* 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

§5.  

 

Cenę pojazdu strony ustalają na kwotę ……………………………………………………………………………………….. 

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

która to jest płatna w formie gotówki*/przelewu* w  dniu zakupu*/ w terminie …………………… dni na rachunek 

sprzedającego ……………………………………………………………………………………………………*. Wydanie pojazdu 

nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

 

§6.  

Sprzedający oświadcza, że nie zataił przed Kupującym żadnej znanej mu wady w tym informacji o kolizjach, 
naprawach, wymianach, które mogą mieć istotne znaczenie do wyliczenia wartości pojazdu jak i 
bezpieczeństwa dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego, a także oświadcza, że licznik przebiegu 
kilometrów/mil nie był zmieniany (cofany) w celu podwyższenia wartości pojazdu. Ponadto Sprzedający ma 
świadomość, iż w przypadku odmiennego stanu faktycznego niż złożone wcześniej oświadczenie może zostać 
poddany odpowiedzialności Karnej z art. 286 Kodeksu Karnego „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 
doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą 
wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania 
przedsiębranego działania, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 

§7.  

Strony ustalają, że w umowie sprzedaży mają zastosowania przepisy obowiązującego Kodeksu Cywilnego w 
zakresie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W przypadku ujawnienia się wad lub usterek, które mogą mieć 
przyczynę powstania z nienależytego przechowania lub użytkowania przez Sprzedającego kiedy to pojazd 
pozostawał w jego własności a mające swoje konsekwencje w czasie użytkowania pojazdu przez Kupującego, 
Kupujący ma prawo żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy 



pojazd zostanie zwrócony w stanie nie pogorszonym. Kupujący w ciągu 30 dni od momentu powstania ma 
obowiązek powiadomić Sprzedającego o ujawnionej wadzie fizycznej lub prawnej. 
 
 

§8.  

Sprzedający poinformował Kupującego o przeniesieniu na Kupującego ubezpieczenia OC. 
 
 

§9.  

Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem pojazdu i jest mu znany. 
 
 

§10. 
 
 Sprzedający wydaje Kupującemu dokumentację pojazdu i przedmioty dodatkowe w składzie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ponadto Sprzedający wydaje umowę kupna-sprzedaży od właściciela poprzedniego jeżeli pojazd został 
zakupiony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
 

§11.  

 
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz 
koszty opłaty skarbowej obciążają ………………………………………………………………………………………. 
 
 

§12.  

 
Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

§13. 

 
 W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowania mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 

§14. 

 
Sądem powszechnym właściwym do rozpatrywania sporów, których nie da się rozwiązać na drodze polubownej 
będzie Sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Kupującego.  
 
 

§15.  

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  
 

 

…………………………………………………. ………………………………………………….. 

            (Sprzedający)                     (Kupujący) 


