UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO
Zawarta w dniu ……………………….. pomiędzy
Sprzedający:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łapach, ul.
Płonkowska 44, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442581, NIP
542-020-82-99, REGON: 200747945, reprezentowana przez:
Dariusza Kruszewskiego - Prezesa Zarządu,
Kupujący:
..........................................................................…………………………………………..
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
- samochód ciężarowy TATRA 815 S3
- rok produkcji 1988
- nr identyfikacyjny: TNT815S36JK0366390
- nr rejestracyjny: BIA 2W80
§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny
od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§3
1. Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy jest mu
znany i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.
2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc
do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy.
§4
Sprzedający sprzedaje Kupującemu samochód ciężarowy opisany w § 1 za cenę ofertową płatną
przelewem z terminie trzech dni od dnia otrzymania faktury na rachunek podany na fakturze
wystawionej przez Sprzedającego:
……………….. zł netto
słownie: ………………………………………………………………………………………… netto
+ podatek VAT 23%
………..……….. zł brutto
razem słownie: ………………………………………………………………………………… brutto
§5
1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w § 1 umowy za kwotę
określoną w § 4 niniejszej umowy.
2. Własność oraz wszelkie obowiązki i roszczenia z nią związane przechodzą na Kupującego w dniu
podpisania umowy.
3. Warunkiem odebrania pojazdu jest skwitowanie przez Sprzedającego kwoty określonej w § 4
umowy. Kupujący zobowiązuje się do odebrania pojazdu w terminie do 14 dni od dnia podpisania
umowy.
2. W okresie od dnia podpisania umowy do dnia odebrania pojazdu Sprzedający nie odpowiada za
szkody powstałe na przedmiocie umowy.
§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej
umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.
§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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