UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU
Zawarta w dniu ....................2015r. w Słupsku, pomiędzy
Skarbem Państwa – Urzędem Morskim w Słupsku Nip 838-000-84-32, zwanym w
dalszej części umowy Sprzedającym, reprezentowanym przez:
Dyrektora Urzędu Morskiego
– Tomasza Bobina
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Bogusławy Muraszko
a
Imię.......................................
Nazwisko................................
Adres zamieszkania.......................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego................ wydanym przez........................................
Nr. pesel......................................
zwanym w dalszej części umowy Kupującym, następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:
Marki SSANGYONG model ACTYON SPORTS rok produkcji 2007, numer nadwozia
………………………… o numerze rejestracyjnym,………….. kolor srebrny metalik o
przebiegu.................
§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
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę brutto ....................................
słownie............................................................................................................
§4
1.Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w
§1 niniejszej umowy za kwotę określoną w §3 niniejszej umowy którą Kupujący
wpłaci w kasie Urzędu Morskiego w Słupsku Al. Sienkiewicza 18 lub przelewem na
konto NBP O/O Gdańsk 49 1010 1140 0179 2322 3100 0000 pomniejszoną o kwotę
wpłaconego wadium, w terminie 2 dni od podpisania umowy.
2.Potwierdzenie dokonania wpłaty / przelewu będzie podstawą do wydania
przedmiotu umowy.
§5
Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany.
§6
Sprzedający wystawi fakturę VAT na zakupiony pojazd

§7
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z ustaleń
niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.
§8
Do koordynacji spraw związanych z wykonaniem przedmiotu umowy są upoważnieni:
– ze strony Sprzedającego – Mirosław Gliszczyński
– ze strony Kupującego ................................
§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej
obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.

umowie

zastosowanie

mają

§ 10
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy podlegać będą
rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd dla siedziby Sprzedającego.
§ 11
Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla
Sprzedającego i jeden dla Kupującego.
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