Załącznik Nr 4
WNW.3026......2019-....
UMOWA SPRZEDAŻY
Zawarta w dniu ….................................. r. w Swarzędzu pomiędzy:
Gminą Swarzędz, z siedzibą w Swarzędzu, ul. Rynek 1,
o nr NIP: 777-30-98-737 REGON: 631258483
reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz – Mariana Szkudlarka,
zwaną w dalszej części umowy „Sprzedającym”
a
.........................................................
............................................................
zwanym dalej „Kupującym”
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu marki Fiat Panda
Nr podwozia ZFA16900000506037
Nr rejestracyjny PZ 94411
§2
Sprzedający oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy stanowi jego
wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się
żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten samochód, nie stanowi on również
przedmiotu zabezpieczenia.
§3
1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: …...............................brutto
(w tym 23% VAT)
Słownie złotych:...............................................................................................
§4
1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność samochodu określonego w § 1 za
kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy.
2. Strony zgodnie oświadczają, że kupujący dokonał wpłaty kwoty, o której mowa w § 3
niniejszej umowy.
3. Kupujący potwierdza jednocześnie odbiór samochodu.

§5
1. Do umowy załącza się wyciąg z opinii biegłego dotyczący stanu technicznego
pojazdu.
2. Sprzedający oświadcza, że samochód nie ma ukrytych wad technicznych,
a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.
§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń
niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej i inne ponosi Kupujący.
§7
Strony wyłączają stosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczących rękojmi za wady
fizyczne i prawne.
§8
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące
w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Wraz z samochodem przekazuje się:

-

dowód Rejestracyjny Nr ................................................,

-

dowód ubezpieczenia Nr ...............................................,

-

kluczyki od samochodu kpl. ..............,

-

paliwo,............... litrów
§ 11

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla
Sprzedającego i 1 dla Kupującego.
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