UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY POJAZDU MECHANICZNEGO
Zawarta w

dnia

pomiędzy:

Sprzedającym:

Kupującym:

Imię i nazwisko / nazwa firmy, PESEL/NIP, Adres, Dokument toż., Telefon

Imię i nazwisko / nazwa firmy, PESEL/NIP, Adres, Dokument toż., Telefon

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż pojazdu:
Marka oraz model:
VIN:

Rok produkcji:
Kolor:

Numer rejestracyjny:

Przebieg:

KM

§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd 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 pojazd, że nie stanowi on również
przedmiotu zabezpieczenia

§3
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje Pojazd za kwotę:

PLN

Słownie:

PLN

§4
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy za kwotę określoną w §3
niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór pojazdu.

§5
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.

§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty
skarbowej obciążają kupującego.

ZAKUP OC, AC, NNW, Assistance oraz Ochronę Zniżek
Firma ubezpieczeniowa UNEA Maciej Paczkowski z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 24/4 została wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON 382064171, NIP 731-201-51-33. Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zostało wydane przez
Komisję Nadzoru Finansowego 11637454/P. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.unea.pl.

§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 kupującego:

ZAKUP OC, AC, NNW, Assistance oraz Ochronę Zniżek
Firma ubezpieczeniowa UNEA Maciej Paczkowski z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 24/4 została wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON 382064171, NIP 731-201-51-33. Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zostało wydane przez
Komisję Nadzoru Finansowego 11637454/P. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.unea.pl.

