UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU

KATOWICE
14.06.2021
Zawarta w dniu ..................................................
w ...............................................................
pomiędzy:
Sprzedającym (współwłaściciel I)
JAN KOWALSKI
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………..
35542579467
PESEL: ...........................................................NIP: ...............................................................................................
KATOWICE, JANA MICKIEWICZA 64/252, 40-000
Adres: .....................................................................................................................................................................
DOWÓD OSOBISTY, UFY259352
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: .......................................................................................................................
PREZYDENT MIASTA KATOWICE
wydany przez .........................................................................................................................................................
Sprzedającym (współwłaściciel II)
KAROL MACIEREWICZ
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………..
35542551357
PESEL: ...........................................................NIP: ...............................................................................................
KRAKÓW, JANA MATEJKI 52/723, 30-002
Adres: .....................................................................................................................................................................
DOWÓD OSOBISTY, XYZ353024
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: .......................................................................................................................
PREZYDENT
MIASTA
KRAKÓW
wydany przez .........................................................................................................................................................
a
Kupującym
JOACHIM KOWAL
Imię i nazwisko:....................................................................................................................................................
624724727436
PESEL: ...........................................................NIP: ..............................................................................................
SOSNOWIEC, MODRZEJOWSKIEGO 24, 41-200
Adres: ....................................................................................................................................................................
DOWÓD OSOBISTY, UGR447312
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: ......................................................................................................................
PREZYDENT
MIASTA
SOSNOWIEC
wydany przez ........................................................................................................................................................
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
PEUGEOT 207
2014
Marka/model ..............................................................................
Rok produkcji ...................................................
F1JGONL3514551242
Nr nadwozia .............................................................................. Nr silnika ..........................................................
KL 9552K
142 024
Nr rejestracyjny .....................................................................….
Przebieg (km)....................................................
Uwagi: ....................................................................................................................................................................
§2
Sprzedający oświadczają, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi ich wyłączną własność, jest wolny od
wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd,
że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
14 000 ZŁ
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: .......................................................................................
CZTERNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH
Słownie: ..............................................................................................................................................................
§4
Sprzedający przenoszą na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy za kwotę
określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwitują. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór
pojazdu.
§5
Sprzedający oświadczają, że pojazd nie ma wad technicznych, które są im znane i o których nie powiadomili
Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.
§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz
koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.
§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§8
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

............................................
PODPIS SPRZEDAJĄCEGO

............................................
PODPIS SPRZEDAJĄCEGO

............................................
PODPIS KUPUJĄCEGO

