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UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU NR …/2022 

 

Zawarta w dniu ……….2022 r. w Łodygowicach pomiędzy: 

1. Eco Team Service Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice, NIP 553-25-11-896 

REGON 2431140431, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Marcina Zyzaka, zwaną w treści 

umowy „Sprzedającym” 

a 

2. …………………………………………………………. Z siedzibą w ………………………… 

pod adresem …………………………………………………., zarejestrowaną w Sądzie 

Rejonowym w ………………………….. Numer KRS………………………………………… 

REGON…………………………………………. NIP…………………………………………, 

zwaną dalej „Kupującym” reprezentowaną przez ……………………………………………… 

Lub 

………………………………………………………………………. zam. pod adresem ul. 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………. Prowadzącym działalność gospodarczą  pod firmą 

………………………………………………………. adresem ………………………………., 

…………………………………, NIP ……………………………….. działającym na 

podstawie wpisu do ……………… z dnia …………………….. zwanym dalej „Kupującym” 

Lub 

Panem/ Panią ………………………………………. Legitymującym/ą się dowodem osobistym 

seria …………. nr…………. wydanym przez ……………………………………………….., 

zamieszkałym…………………………………………………………………………………, 

zwanym w treści umowy „Kupującym”,  

o następującej treści : 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Doblo Cargo 1.6 M-jet 

MR’10 E4 2,4t, o numerze rejestracyjnym SZY 1NT5, rok produkcji 2011, nr VIN 

ZFA26300009157663, przebieg 123 960  km. 

2. Kupujący został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 25.01.2022 r. 

§ 2 

Sprzedający oświadcza, że: 

1. Pojazd będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego wyłączną własność. 

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. 

§ 3 

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

§ 4 

1. Cenę sprzedaży samochodu zgodnie ze złożoną przez Kupującego ofertą ustalono na kwotę  

…………………zł słownie ……………………………………………………………… 

00/100. 
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Kwotę należy wpłacić na konto Eco Team Service Sp. z o.o. nr 56 8137 0009 0016 0267 2000 

0010  w terminie 3 dni od podpisania niniejszej umowy. 

2. Na poczet ceny nabycia Sprzedawca zalicza Kupującemu wpłaconą kwotę wadium w 

wysokości: ……………………. (słownie: ……………………….…………………… 00/100). 

3. Pozostała do zapłaty na rzecz Sprzedawcy cena po zaliczeniu wadium określonego w ust. 2  

wynosi: ………………. zł (słownie: …………………………………………………… 00/100)  

4. Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę potwierdzającą sprzedaż. 

5. Transakcja jest objęta podatkiem VAT w wysokości 23 %. 

§ 5 

1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpływie ceny pojazdu, zgodnie z § 4 

ust. 1 i zostanie potwierdzone spisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, który stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Sprzedający wyda kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu. 

3. Przekazanie pojazdu nastąpi protokołem zdawczo- odbiorczym sporządzonym przez obie strony 

umowy.  

§ 6 

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

umowy i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 

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

nich żadnych uwag. 

3. Strony umowy wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

przedmiotu sprzedaży. 

§ 7 

Wszelkie koszty związane z zawarcie niniejszej umowy obciążają Kupującego. 

§ 8  

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).  

§ 10 

Ewentualne spory, mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. 

§ 11 

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

 

                                  Sprzedający                                                         Kupujący  
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Protokół zdawczo-odbiorczy 

Do umowy sprzedaży samochodu  marki Fiat Doblo z dnia ………...2022 r.  

 

Sporządzony  w dniu ………. 2022r. pomiędzy: 

Eco Team Service Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice, NIP 553-25-11-896 REGON 

2431140431, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Marcina Zyzaka, zwaną dalej „Sprzedającym” 

a 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….zwanym dalej „Kupującym”. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem przekazania jest samochód osobowy marki Fiat Doblo Cargo, o numerze 

rejestracyjnym SZY 1NT5, rok produkcji 2011, nr VIN ZFA2630009157663, przebieg 123 960 

km. 

2. Kupujący oświadcza, że jest mu znany stan techniczny pojazdu opisanego w pkt. 1 niniejszego 

protokołu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 

3. Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do 

nich żadnych uwag. 

4. Sprzedający oświadcza, że otrzymał wpłatę ceny. 

5. Sprzedający przekazuje kupującemu : 

a. Komplet kluczyków; 

b. Dowód rejestracyjny; 

c. Karta  pojazdu; 

d. Ubezpieczenie ważne do 28.06.2022r. 

6. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

Sprzedający                                                         Kupujący 

 


