
 

Egz. Nr……………………… 

 

UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU 

Zawarta w dniu …….. 2021 r. w Lublinie pomiędzy Sprzedającym: 

spółką pod nazwą Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio             

Lublin” S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, płatnikiem VAT, 

o numerze NIP: 712-01-65-888, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin- Wschód w 

Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000130672, kapitał zakładowy: 1.217.300,00zł (z czego wpłacono 1.217.300,00 zł), 

reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Mariusza Deckerta, 

a 

Kupującym: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………….. 

Imię ojca, matki: ……………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………….. 

Numer i seria dowodu tożsamości: ………………………………………………… 

PESEL ……………….. 

§ 1 

Przedmiotem umowy  jest sprzedaż samochodu osobowego: 

Marka: ……….; typ: ……; wariant: …..: wersja: ……………; 

Numer rejestracyjny: ……………; 

Pojemność silnika – ……… cm³, kolor – …….., rok produkcji – ……….; 

Numer identyfikacyjny VIN: …………………………….; 

Nr silnika: ……………………………….; 

Moc silnika: ………….. kW (………… KM); 

Data pierwszej rejestracji: ………………….. r.; 

Ilość miejsc: ………; 

Wskazanie drogomierza: ……………… km. 

§ 2 

Sprzedający oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną 

własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne 

postępowanie, którego przedmiotem jest ten samochód, że nie stanowi on również przedmiotu 

zabezpieczenia. 

 

§ 3 

1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę : ………………..zł brutto, słownie: 

…………………………………………………………. zł brutto. 

2. Zapłata za samochód zostanie dokonana przelewem na konto Sprzedającego podane na 

fakturze. 

3. W dniu zawarcia niniejszej umowy Sprzedający wystawi Kupującemu  fakturę VAT  

4. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień uznania środków na rachunku bankowym 

Sprzedającego. 

5. Z uwagi na wniesienie przez Kupującego wadium w wysokości ……………… zł  

(słowienie: …………………. Zł 00/100 gr.), wpłacona kwota wadium zostanie zaliczona 

na poczet ceny przedmiotu umowy. 



6. Samochód będący przedmiotem umowy staje się własnością Kupującego  

z chwilą uregulowania pełnej kwoty z tytułu zapłaty ceny. 

7. Warunkiem przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy jest dokonanie przez 

Kupującego zapłaty za całość przedmiotu umowy i przedstawienie Sprzedającemu 

dowodu tej zapłaty. 

 

§ 4 

Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność samochodu określonego 

 w  § 1 niniejszej umowy na kwotę określoną w  § 3 umowy, której otrzymanie Sprzedający 

kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór samochodu. 

 

§ 5 

1. Sprzedający oświadcza, że samochód nie ma ukrytych wad technicznych,  

a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego samochodu i nie wnosi do niego 

zastrzeżeń. 

2. Sprzedający nie udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży. 

3. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

sprzedaży. 

§ 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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla 

Sprzedającego i jeden dla Kupującego. 

 

            Sprzedający Kupujący 

 

 


