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UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO 

 

zawarta w dniu _______________, godz. ____________ w________________________ między: 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________, 

zwanym/ą dalej Kupującym, 

a 

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________,  

zwanym/ą dalej Sprzedającym, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż samochodu osobowego marki ______________, 

model ______________, kolor ___________, rocznik _____________, numer rejestracyjny _________________, 

nr VIN __________________, rodzaj paliwa: _____________, przebieg 

____________________________________________, zwanego dalej jako „Samochód”. 

2. Sprzedający oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem Samochodu. 

3. Kupujący oświadcza, że w związku z ofertą sprzedaży Samochodu zamieszczonej przez 

Sprzedającego na portalu internetowym____________________________, która stanowi załącznik 

niniejszej Umowy, jest zainteresowanym kupnem Samochodu. 

§ 2 

1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym Samochodu.  

2. Sprzedający oświadcza, że Samochód posiada następujące wady fizyczne: 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

i nie są mu znane inne niż ww. wady fizyczne. 

3. Sprzedający oświadcza, że Samochód jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych, w tym 

wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń oraz że spełnia 

przesłanki dopuszczenia go do ruchu drogowego. Ubezpieczenie OC jest opłacone i ważne do 

____________, natomiast przegląd techniczny jest ważny do ___________________. 

§ 3 

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje Samochód za cenę 

___________________________________________________________ zł (słownie: 

__________________________________________________________________złotych) płatną gotówką w chwili 

wydania Samochodu.  

Skilex
Podświetlony
W przypadku wypadku/stłuczki/mandatu w dniu zawarcia umowy godzina sprzedaży będzie miała znaczenie.

Skilex
Podświetlony
Dane powinny być zgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym; WAŻNE: często dochodzi do zmian właściciela bez adnotacji w dowodzie rejestracyjnym, stąd należy zadbać o wpisanie danych faktycznego właściciela.

Skilex
Podświetlony
Jeśli w ofercie znajdują się zapewnienia sprzedającego, np. dot. bezwypadkowości, to warto załączyć ofertę do umowy.

Skilex
Podświetlony
Warto wypisać poszczególne usterki samochodu; WAŻNE: jeśli je wypiszemy to zasadniczo nie możemy z tego tytułu dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi, natomiast są one podstawą do obniżenia ceny.

Skilex
Podświetlony
Należy wpisać kwotę faktycznie zapłaconą Sprzedającemu, żadne negocjacje co do kwoty wpisanej w umowie, a kwotą faktycznie zapłaconą nie wchodzą w grę.
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2. Podatek od czynności cywilnoprawnych wynikający z zawarcia niniejszej umowy obciąża 

Kupującego.  

3. Strony oświadczają, iż są świadome odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej, w przypadku 

wskazania w ust. 1, kwoty innej niż faktycznie zapłacona tytułem ceny Samochodu. 

§ 4 

1. Podpisem pod niniejszą umową Sprzedający potwierdza otrzymanie do rąk całości ceny za 

Samochód, o której mowa w § 3 ust. 1, i przeniesienie na Kupującego prawa własności do 

przedmiotu umowy, Kupujący zaś potwierdza fakt wydania mu Samochodu. 

2. Sprzedający wraz z Samochodem wydał Kupującemu następujące dokumenty i przedmioty 

dotyczące Samochodu: dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC, karta pojazdu, instrukcja 

obsługi, książka serwisowa, dwa komplety kluczyków z pilotem, gaśnica, apteczka pierwszej 

pomocy, trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe, 

__________________________________________________________________________________________________________. 

3. Z chwilą wydania Samochodu na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane 

z Samochodem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. 

§ 5 

Niezależnie od pozostałych uprawnień wynikających z kodeksu cywilnego Kupującemu 

przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy jeżeli w terminie 14 dni od dnia jej 

zawarcia ujawnią się inne niż określone w § 2 ust. 2 wady fizyczne Samochodu lub, pomimo 

zapewnień Sprzedającego, o których mowa w § 2 ust. 3, ujawnią się wady prawne Samochodu.  

§ 6 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Ewentualne spory wynikające z umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla 

miejsca zamieszkania Kupującego. 

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

stron. 

 

...........................................................                      ........................................................... 

Sprzedający                                                                       Kupujący 

Skilex
Podświetlony
Po zakupie Kupujący musi uiścić 2% podatku od czynności cywilnoprawnych, nie można obciążyć tym Sprzedającego.

Skilex
Podświetlony
Należy sprawdzić, co zostało przekazane wraz z autem; ewentualnie skreślić lub dopisać poszczególne przedmioty.

Skilex
Podświetlony
Większość ukrytych wad samochodu ujawnia się w ciągu 14 dni od dnia zakupu; warto się przed tym zabezpieczyć przyznając sobie prawo do odstąpienia od umowy.

Skilex
Podświetlony
Jeśli dojdzie do sporu sądowego będzie go rozstrzygać Sąd nieopodal miejsca zamieszkania Kupującego.




