
UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU 

 

Dnia …………………………… 2017r., w ………………………………., pomiędzy: 

 

………………………………..………………., zamieszkałym w …………………………………………………………….., 

posiadający nr PESEL …………………………………, nr dowodu …………………………………., działający w 

imieniu własnym, zwany dalej „Sprzedawcą” lub „Stroną”, a łącznie z Kupującym „Stronami” 

 

a 

 

………………………………..………………., zamieszkałym w …………………………………………………………….., 

posiadający nr PESEL …………………………………, nr dowodu …………………………………., działający w 

imieniu własnym, zwany dalej „Kupującym” lub „Stroną”, a łącznie ze Sprzedawcą 

„Stronami” 

 

została zawarta umowa o treści następującej: 

 

§ 1 

1. Sprzedawca oświadcza, że jest  właścicielem samochodu osobowego: 

1) marki…………………………………………………….…..; 

2) kolor ……………………………………………….….…….; 

3) rok produkcji……………………………………………..; 

4) numer rejestracyjny ………………………………….; 

5) nr vin …………………………………………………..…….; 

6) o przebiegu ……………………………………………….; 

zwanego dalej także przedmiotem sprzedaży. 

 

§ 2 

Sprzedawca oświadcza ponadto, że przedmiot sprzedaży jest wolny od jakichkolwiek: 

1) wad fizycznych oraz usterek, w szczególności: 

a) posiada oryginalny przebieg w wysokości: ………………………………………….; 

b) nie brał udziału w żadnych wypadku lub kolizji drogowej; 

c) nie było wykonywane na nim żadne prace lakierniczo-blacharskie; 

d) silnik oraz skrzynia biegów nie posiadają żadnych nieszczelności/wycieków. 

2) wad prawnych, w szczególności: 

a) nie jest obciążony żadnymi prawami rzeczowymi ograniczonymi, w tym  

prawem zastawu; 

b) jest wolny od wszelkich długów oraz roszczeń osób trzecich; 

c) nie występują w stosunku do niego żadne ograniczenia w rozporządzaniu; 

d) nie jest prowadzona względem przedmiotu sprzedaży egzekucja sądowa 

lub administracyjna i nie ma podstaw do jej wszczęcia; 



e)  jak również nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest 

lub może być przedmiotowy pojazd; 

f) nie jest przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy 

o podobnym charakterze; 

g) nie jest przedmiotem umów przedwstępnych lub zobowiązaniowych. 

 

§ 3 

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje samochód  opisany w § 1 pkt 1 niniejszej Umowy 

za cenę……………………………. zł ( słownie: ………………………………………………..................... 

…………………………………………). 

§ 4 

Sprzedawca oświadcza, że Kupujący wpłacił kwotę określoną w § 2 Umowy tytułem zapłaty 

całej ceny sprzedaży i odbiór ten kwituje. 

§ 5 

1. Sprzedawca oświadcza, że pozostaje/nie pozostaje (*skreślić jedną pozycję) w związku 

małżeńskim, a przedmiotowy pojazd jest objęty/nie objęty (*skreślić jedną pozycję) 

małżeńską wspólnością majątkową. 

2. Kupujący oświadcza, że pozostaje/nie pozostaje (*skreślić jedną pozycję) w związku 

małżeńskim, a przedmiotowy pojazd stanowić będzie małżeńską wspólnością 

majątkową/nie będzie stanowić majątku wspólnego małżonków ponieważ został 

nabyty za środki pieniężne pochodzące z majątku osobistego Kupującego (* w 

przypadku pozostawania w związku małżeńskim skreślić jedną pozycję). 

 

§ 6 

Kupujący może odstąpić od Umowy na podstawie art. 395 § 1 k.c.,  w terminie 1 miesiąca od 

dnia jej zawarcia. 

 

§ 7 

1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w dniu podpisania niniejszej Umowy. 

2. Wraz z wydaniem przedmiotu sprzedaży, Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie 

dokumenty związane z przedmiotem sprzedaży, w tym dowód rejestracyjny, instrukcję 

obsługi, kartę pojazdu. 

§ 8 

1. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

3. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego 

dotyczące umowy sprzedaży, w tym przepisy dotyczące sprzedaży konsumenckiej. 

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane 

przez Strony polubownie. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia 

sporu, każda ze Stron ma prawo poddania sprawy rozstrzygnięciu sądu powszechnego 

właściwego dla miejsca zamieszkania Kupującego. 



5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

Załączniki: 

- dowód rejestracyjny; 

- dowód ubezpieczenia OC; 

- karta pojazdu; 

- instrukcja obsługi. 

 

 

 

 

 

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

SPRZEDAWCA                                                                                                                   KUPUJĄCY 

 


