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PROJEKT  

UMOWA SPRZEDAŻY  

 

zawarta w dniu …………… r. w Nowym Dworze Mazowieckim (dalej „Umowa”) pomiędzy: 

 

AMW SINEVIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze 

Mazowieckim, adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul Ignacego Paderewskiego 6, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  

w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000392868, kapitał 

zakładowy: 51 347 000,00 PLN, NIP 701-03-03-102, REGON: 142989877, zwaną dalej 

„Sprzedawcą”, reprezentowaną przez: 

………………………………………. 

………………………………………. 

 

a  

 

.……………………………………………. z siedzibą w ……………….., wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców KRS …………………………………………………….. pod numerem 

………………………………… prowadzonego przez ………………………………., posiadającą 

NIP ………………………….. REGON …………………………., kapitał zakładowy 

………………. zł, zwaną dalej „Kupującym”, reprezentowaną przez:  

………………………………………………………..,  

……………………………………………………….., 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż …………………………………, 

marki……………………….………., model………………….., nr 

rejestracyjny………………….…, nr nadwozia………………………………, 

rok produkcji……………,  kolor, …………………….. przebieg ………………………, 

pojemność silnika………………………….,  którego stan techniczny został opisany 

szczegółowo w załączniku nr 1 do Umowy. 

2. Sprzedawca oświadcza, że przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest jego 

własnością, nie posiada wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich, nie jest przedmiotem 

żadnego postępowania lub zabezpieczenia.  

3. Kupujący oświadcza, że stan techniczny przedmiotu Umowy jest mu znany, a ponadto, że 

dokonał całkowitych oględzin przedmiotu Umowy, w tym oznaczeń numerycznych i 

wyposażenia, zapoznał się z treścią załącznika nr 1 do Umowy oraz z dokumentami przedmiotu 

Umowy nie wnosi co do stanu technicznego przedmiotu Umowy żadnych zastrzeżeń. 

 

 

§ 2 

1. Strony ustalają cenę za przedmiot Umowy na kwotę 

…………………………………………..…… (słownie:………………………………….) netto 
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oraz należny podatek VAT według obowiązującej stawki. Łączna cena brutto za przedmiot 

Umowy wynosi …………………………………………………………... zł. 

1. Cena została przez Kupującego zapłacona na podstawie faktury pro forma nr 

……………………………. z dnia …………  

2. Wydanie przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Przedmiotem 

wydania będą także dokumenty dotyczące przedmiotu Umowy. Faktura zostanie wystawiona w 

dacie zawarcia Umowy. 

3. Z czynności wydania przedmiotu Umowy strony sporządzą  protokół wydania zgodny z 

wzorem, określonym w załączniku nr 2 do Umowy. Wydanie nastąpi pod adresem ……… 

 

§ 3 

1. W związku z faktem, że przedmiot Umowy jest używany, strony wyłączają odpowiedzialność 

Sprzedawcy z tytułu rękojmi w przypadku, gdy Kupujący jest przedsiębiorcą lub ograniczają 

okres rękojmi do roku, gdy Kupujący jest osobą fizyczną, która dokonuje zakupu w celu 

niezwiązanym z jej działalnością gospodarcza lub zawodową. 

2. Strony ustalają, że wszelkiego rodzaju koszty wynikające z realizacji Umowy obciążają 

Kupującego.  

 

§ 4 

Ze strony Sprzedawcy osobą  uprawnioną do realizacji Umowy oraz podpisania protokołu wydania 

jest ………….…………………. tel.:……………….., e-mail: ……………………………………. 

 

§ 5 

1. Kupujący wyraża zgodę na  przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i 

wykonaniem Umowy. 

2. Zakres informacji w sprawie danych osobowych udzielonych przez Kupującego określa 

załącznik nr 3 do Umowy.  

§6 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 8 

Spory wynikające między stronami rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 

Sprzedawcy. 

 

§ 9 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

 

SPRZEDAWCA KUPUJĄCY 

 

 

  ...............................................   ............................................  


