
 

Umowa kupna/sprzedaży pojazdu 
 

 
 
Umowa została zawarta w dniu _______________ r.  w 
____________________________________. 
 
 
Dane sprzedającego: 
_______________________________________ 
(imię i nazwisko) 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
(adres zamieszkania) 
_______________________________________ 
(numer PESEL lub NIP) 
_______________________________________ 
(rodzaj i numer dokumentu tożsamości) 

 
 
Dane kupującego: 
_______________________________________ 
(imię i nazwisko) 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
(adres zamieszkania) 
_______________________________________ 
(numer PESEL lub NIP) 
_______________________________________ 
(rodzaj i numer dokumentu tożsamości) 

 
 

§ 1 
 

Przedmiotem umowy kupna-sprzedaży jest samochód marki ____________________, który został 

wyprodukowany w ____________________ roku i posiada: 

• numer nadwozia (VIN) ____________________,  

• numer silnika ____________________,  

• numer rejestracyjny ____________________,  

• aktualny przebieg ____________________. 

 
§ 2 

 
Strony ustaliły wartość przedmiotu na kwotę _______ zł (słownie 
___________________________). 

 
§ 3 

 
1. Sprzedawca przenosi na Kupującego własność samochodu określonego § 1 niniejszej umowy, zaś 
Kupujący tytułem ceny zobowiązuje się zapłacić na rzecz Sprzedawcy kwotę wskazaną w § 2 
niniejszej umowy. 
2. Strony zgodnie stwierdzają, że samochód określony w § 1 został wydany Kupującemu, a cena w 
wysokości ________________ uiszczona Sprzedającemu. 
3. Ustalona kwota, o której mowa wyżej, została uiszczona gotówką/przelewem. (niepotrzebne 

skreślić) 
 



§ 4 
 
Kupujący oświadcza, że w dniu podpisania umowy wraz z pojazdem określonym w § 1 zostały mu 
wydane również następujące dokumenty: 

• ____________________________,  
• ____________________________,  
• ____________________________.  

 
§ 5 

 
Sprzedający oświadcza, że w dniu podpisania umowy sprzedaży pojazdu wraz z samochodem 
określonym w § 1 wydał Kupującemu polisę OC ważną do ____________________. 

 
§ 6 

 
1. Sprzedający oświadcza, że samochód jest sprawny i nie ma wad technicznych, które są mu znane 
i o których nie powiadomił Kupującego. 
2. Sprzedający oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem pojazdu, który jest przedmiotem 
niniejszej umowy, nie toczy się w wobec niego żadne postępowanie w związku z ww. pojazdem, a 
samochód jest wolny od wad prawnych, praw osób trzecich i nie stanowi przedmiotu 
zabezpieczenia. 

 
§ 7 

 
Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego pojazdu i nie ma do 
niego żadnych zastrzeżeń. 

 
§ 8 

 
Strony umowy ustaliły, że koszty zawarcia umowy, w tym opłaty skarbowe, ponosi Kupujący. 

 
§ 9 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
 
Sprzedający 
_______________________________________ 
(odręczny podpis) 

 
 
 
 
Kupujący 
_______________________________________ 
(odręczny podpis) 

 


