Miejscowość, data

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu
Sprzedający

Kupujący
Imię, nazwisko

Imię, nazwisko

Zamieszkały w:

Zamieszkały w:
Kod pocztowy, miejscowość

Kod pocztowy, miejscowość

Ulica, numer

Ulica, numer

Legitymujący się:
dowodem osobistym

Legitymujący się:
dowodem osobistym

inny dokument

inny dokument
Rodzaj dokumentu

Rodzaj dokumentu

Nr dokumentu

Nr dokumentu

Wydanym przez

Wydanym przez

PESEL:

PESEL:
Nr PESEL

§1

Nr PESEL

Przedmiotem umowy jest pojazd:
Marka / Model:
Rok produkcji:
Nr rejestracyjny:
Numer VIN:
Przebieg:
Pojemność skokowa:
Moc silnika:

Nissan / Qashqai
2015
_______________
_______________
34 000 km
1600 cm3
130 KM

Typ nadwozia:
Liczba drzwi:
Rodzaj paliwa:
Skrzynia biegów:
Rodzaj napędu:
Kolor:
Opcje nadwozia:

SUV
4/5
Diesel
Manualna
4x4
Srebrny
Mettallic

Wyposażenie:
Bezpieczeństwo: ABS, ASR, EDS, ESP (kontrola trakcji), Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera,
Dodatkowe poduszki powietrzne, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Światła przeciwmgłowe, Halogeny
Komfort: Komputer, Elektryczne lusterka, Elektrycznie sterowane przednie szyby, Elektrycznie sterowane tylne szyby, Kierownica
wielofunkcyjna, Klimatyzacja, Radio, CD, MP3, Tempomat, Wspomaganie kierownicy, Dzielona kanapa
Zabezpieczenia: Centralny zamek, Immobiliser
Wygląd:
Dodatkowe cechy pojazdu:

Kupujący otrzymuje dodatkowo:
Dwa komplety kluczy
Książka serwisowa
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§2

Sprzedający oświadcza, że pojazd opisany w §1 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

Strony ustalają cenę pojazdu na kwotę:
Cena:
Słownie:

§4

________________________________
________________________________

Sprzedający przenosi na rzeczy kupującego własność pojazdu określonego w §1
niniejszej umowy na kwotę określoną w §3 niniejszej umowy, według zasad:
Sposób płatności:

gotówka

przelew

inny (jaki) ____________________

Sprzedający potwierdza otrzymanie wpłaty

Płatność zostanie dokonana do dnia ____-____-________

Kupujący potwierdza odebranie pojazdu w dniu ____-____-________ godz _____
Pojazd zostanie wydany dnia ____-____-________

§5

Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych, a kupujący
potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.
Sprzedający stwierdza:
Status pojazdu:
Pochodzenie:
Kraj pochodzenia:
Ważność badania technicznege:
Ważność ubezpieczenia:
Liczba wszystkich właścicieli:
Liczba właścicieli w kraju:
Zdarzenia losowe:
Czy kiedykolwiek wystrzeliły poduszki powietrzne:
Serwisowany na bieżąco:
Serwisowany wyłącznie w ASO:
Dokumentacja serwisowa:

Zarejestrowany za granicą
Krajowy
Polska
2019-10-04
2019-10-04
1
0 - samochód fabrycznie nowy
Brak
Nie
Tak
Tak
Książka serwisowa, Rachunki, Faktury, Inne

Ocena stanu pojazdu według sprzedającego:
Element

Ocena

Silnik

bardzo dobry

Uwagi
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§6

Zawieszenie

bardzo dobry

Opony

bardzo dobry

Karoseria

bardzo dobry

Wnętrze

bardzo dobry

Elektryka

bardzo dobry

Stan ogólny

bardzo dobry

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji
ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążą
Kupującego

Sprzedającego

§7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają
obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8

Niniejszą umowę sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.

Podpis sprzedającego

Podpis kupującego

niekrecone.pl - promujemy uczciwość

