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Załącznik nr 3 

 

UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU 
(PROJEKT) 

 

zawarta w dniu ………………………………… w Lesznie pomiędzy: 

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lesznie przy ul. Opalińskich 1a  

(NIP 697-19-22-202) 

reprezentowanym przez: 

Wiktor Spiżewski    -  p.o. za-cy Dyrektora,  

                                    Egzaminator Nadzorujący, 

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”,  

a 

Panem/Panią ……………………………………...………….., legitymującym się dowodem osobistym  

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

zamieszkałym w ………………………………przy ul. ………………………………………………. , 

PESEL lub dane adresowe podmiotu gospodarczego wraz NIP 

zwanym w treści umowy „Kupującym”, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

 

Sprzedający oświadcza, że: 

a) jest właścicielem samochodu marki RENAULT CLIO III o nr rej. PL65164 

o nr ident. (VIN): VF1BR1S0H47116574 

rok prod. 2012, przebieg 45.564 km 

b) 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. 

 

§ 2 

 

Kupujący nabywa od Sprzedającego prawo własności samochodu opisanego w § 1 niniejszej umowy 

za kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy.  

 

§ 3 

1. Należność w kwocie ……………………. zł (słownie:…………………………………………  

……………………………………………………………………………………………złotych) 

została zapłacona, co Sprzedający potwierdza. 

2. Na poczty ceny sprzedaży samochodu opisanego w § 1 niniejszej umowy zaliczono  wpłacone 

przez Kupującego wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).  
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§ 4 

1. Wydanie przedmiotu sprzedaży wyraz w wyposażeniem i dowodem rejestracyjnym nastąpi w dniu 

zawarcia niniejszej umowy. Jako potwierdzenie wykonania powyższego Strony sporządzą 

protokół zdawczo-odbiorczy. 

2. Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, tj.: 

a) karta pojazdu seria AAB 6046867 

b) instrukcję obsługi. 

3. Kupujący w dniu podpisania umowy sprzedaży złożył wypowiedzenie warunków ubezpieczenia 

OC ze skutkiem wypowiedzenia wynikającym z art. 31 ustawy z dnia 22.05.2003 r.  

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 

Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

 

§ 5 

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

i nie zgłasza do niego żadnych uwag. 

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

do nich żadnych zastrzeżeń. 

§ 6 

1. Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy obciążają Kupującego. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia regulaminu 

oraz obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie spory postały na tle niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu Sądu miejscowo 

właściwemu według siedziby Sprzedającego.  

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

 

 

Sprzedający:         Kupujący: 

 

 

……………………………….      ………………………………. 

 


