
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU 

 

zawarta w dniu ……….2015 r. pomiędzy:  

Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23 

(53-633), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr 0000426169, kapitał 

zakładowy 12.427.000,00 zł, zwaną dalej Sprzedającym, reprezentowaną przez: 

 

Prezesa – Bartosza Małysę 

przy udziale Dyrektora ds. Operacyjnych i Finansowych  – Piotra Różewicza 

a 

………………., ………………………….., zwanym dalej Kupującym,  

 

o następującej treści: 

§ 1 

Sprzedający oświadcza, że: 

1) jest właścicielem pojazdu ……………………………………………………….. Szczegółowy opis w/w 

pojazdów znajduje się w Wyciągu z opinii nr 241/1/04/2015, 241/2/04/2015, 

241/3/04/2015, 241/4/04/2015, 241/5/04/2015, 241/6/04/2015, 241/7/04/2015 – 

załączniki nr od 1A do 1G.1 

2) samochód jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób 

trzecich oraz, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd 

ani, że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. 

 

§ 2 

1. Kupujący oświadcza, że kupuje od Sprzedającego opisany w § 1 pojazd. 

2. Kupujący oświadcza, ze podpisał wypowiedzenie umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej dotyczącej zakupionego pojazdu, o którym mowa w  § 1. 

3. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 

§ 3 

Kupujący tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłacił Sprzedającemu kwotę: 

....................... zł brutto (słownie:.................................................................... 

złotych), na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury. 

 

§ 4 

1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

                                                 
1 Zapis zostanie dostosowany do wyniku przetargu  



2. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór samochodu będącego 

przedmiotem sprzedaży.  

§ 5 

1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu opisanego w § 1 

niniejszej umowy i nie zgłasza do niego żadnych uwag. 

2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie 

wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń. 

3. Kupujący dokona ubezpieczenia samochodu w zakresie odpowiedzialności cywilnej. 

 

§ 6 

Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego. 

 

§ 7 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące  

w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

                Sprzedający            Kupujący 


