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Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży pojazdu
Zawarta w ……………………………………………………………, dnia ……………………………., pomiędzy:
……………………………………………………………, zamieszkałym w …………………………………… przy ulicy
………………………………………………………, PESEL …………………………………. NIP ………………………………
legitymującym się dowodem osobistym ser. ………… nr …………………………… wydanym przez
………………………………………………………………, zwanym dalej sprzedającym,
a

……………………………………………………………, zamieszkałym w …………………………………… przy ulicy
………………………………………………………, PESEL …………………………………. NIP ………………………………
legitymującym się dowodem osobistym ser. ………… nr …………………………… wydanym przez
………………………………………………………………, zwanym dalej kupującym.

§1

Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem pojazdu marki ……………………………, o numerze
rejestracyjnym ………………………, numerze silnika ………………………………………, numerze ramy
……………………………………………,

wyprodukowanego

w

roku

………………,

koloru

…………………………………, z przebiegiem …………………………… km.

§2

Sprzedający oświadcza, że opisany w §1 pojazd wolny jest od jakichkolwiek wad prawnych
i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź
zabezpieczenia. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu
określonego w §1 niniejszej umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł
żadnych pretensji do Sprzedającego. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe
pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.
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§3

Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się sprzedać Kupującemu opisany wyżej pojazd za
cenę w kwocie …………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………
złotych) w terminie do ………………………… roku, a Kupujący oświadcza, że za podaną cenę
pojazd ten zobowiązuje się w ustalonym terminie kupić
§4

Cenę sprzedaży Kupujący zapłaci sprzedającemu w terminie do 3 dni od podpisania umowy
przenoszącej własność bezpośrednio gotówką lub na rachunek bankowy wskazany przez
Sprzedającego.
§5

Wydanie przedmiotowego pojazdu w posiadanie Kupującemu nastąpi z dniem podpisania
umowy sprzedaży.
§6

Sprzedający oświadczył, że otrzymał już tytułem zadatku kwotę ……………………… zł
(słownie: …………………………………………………………………………… złotych), co potwierdza podpisem
pod niniejszą umową
§7

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
§8

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
§9

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

…………………………………

………………………………

podpis sprzedającego

podpis kupującego

