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Umowa sprzedaży 
 

(zwana dalej jako „Umowa”) zawarta w dniu ...... pomiędzy: 

(Sprzedający) 

…………………………….. 
 

…………………………….. 
 

zwanym dalej „Stroną Sprzedającą” („Sprzedawcą”) 

oraz 

Nazwa spółki/ imię i nazwisko kupującego………………………………………………………………………….. 

Adres ...................................... 

NIP: ……………………………………….. 
 

zwanym dalej „Stroną Kupującą” („Kupującym”) 

łącznie zwanych jako „Strony” 

1. Przedmiot Umowy 
 

(1) Sprzedawca zobowiązuje się przenieśd na Kupującego własnośd samochodu osobowego/ ciężarowego (pojazdu) i wydad 

mu pojazd, a Kupujący zobowiązuje się pojazd odebrad i zapłacid Sprzedawcy cenę określoną w ust. 2 pkt 1 Umowy. 
 

Marka, model samochodu: ……………………………………….. 

Data pierwszej rejestracji: …………………… 

Obecny przebieg (km): …..…………………. 
 

Numer nadwozia: ……………………………………………. 
 

(2) Sprzedawca oświadcza, iż do niniejszego pojazdu przysługuje mu prawo własności, nieobciążone prawem na rzecz osób 

trzecich. 
 

2. Cena/ Termin płatności/ Płatność 

(1) Wartośd netto pojazdu wynosi …………..….. PLN (słownie: …………………….……………………….. PLN). Wartośd brutto pojazdu, 

uwzględniająca wartośd podatku VAT obowiązującego w dniu zawarcia Umowy, wynosi …………………..… PLN (słownie: 

…………………………………………….. PLN). 
 

(2) Kupujący, na podstawie otrzymanego od Sprzedawcy dokumentu pro forma dokona zapłaty, na wskazany rachunek 

bankowy Sprzedawcy: …………………………………………………………………………………. 
 

(3) Sprzedawca wystawi i przekaże Kupującemu fakturę VAT zgodnie z przepisami prawa polskiego. 
 

3. Właściwości samochodu/ Gwarancja 

(1) Stan samochodu został szczegółowo opisany w ekspertyzie wydanej przez DEKRĘ z dnia ………………………………….. Strona 

kupująca oświadcza, że zapoznała się i sprawdziła szczegółowo stan techniczny pojazdu przed zawarciem niniejszej  

Umowy. Niniejsze odnosi się także do treści ekspertyzy. 

(2) Na pojazd stanowiący przedmiot Umowy Sprzedawca nie udziela Kupującemu gwarancji. Kupujący oświadcza, iż nabywa 

pojazd w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

(3) Strony Umowy na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłączają odpowiedzialnośd Sprzedawcy z tytułu rękojmi za 

wady pojazdu. 

(4) Strona Sprzedająca oświadcza, że Przedmiot kupna był użytkowany jako samochód służbowy. 

 
4. Przekazanie / Zastrzeżenie własności Przedmiotu Umowy/ Wyrejestrowanie/ Zwolnienie od odpowiedzialności 

 
(1) Przedmiot Umowy wraz z niezbędnymi dokumentami zostanie wydany Stronie Kupującej lub osobie upoważnionej przez 

Stronę kupującą. Upoważnienie dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Zarówno Strona kupująca jak i osoba upoważniona przez Stronę kupującą do odbioru pojazdu, zapewniają, że posiadają 

ważne prawo jazdy. Wydanie pojazdu jest możliwe tylko, gdy należnośd, której wysokośd została określona w ust. 2 pkt 1 

Umowy została już uiszczona w całości i wpłynęła na konto bankowe Sprzedawcy, wskazane w ust. 2 pkt 2. Strony zgodnie 

oświadczają, że prawo własności pojazdu przechodzi z dniem zapłaty ceny i wydania pojazdu Stronie kupującej. 

(2) Strona kupująca oświadcza, że we własnym zakresie przerejestruje pojazd. 

(3) Z chwilą wydania pojazdu przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z pojazdem oraz niebezpieczeostwo 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia pojazdu. 
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5. Poufność 
 

(1) Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkiej wiedzy, dokumentów i informacji, które uzyskał lub uzyska 

w związku z wzajemną współpracą do realizacji celów innych niż formalności związane ze sprzedażą lub 

przerejestrowaniem zakupionego pojazdu. Dane te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy Kupujący nie może 

udostępniad informacji osobom trzecim ani wykorzystywad ich do innych celów. Obowiązek zachowania tajemnicy 

obejmuje również pracowników Kupującego oraz inne podmioty i osoby działające na jego rzecz. Należy go nałożyd na 

pracowników oraz inne podmioty i osoby działające na jego rzecz w takim samym zakresie i zachowuje on ważnośd w 

stosunku do pracowników również w przypadku zakooczenia danego stosunku zatrudnienia. W przypadku każdorazowego 

naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej 

w wysokości 50.000 złotych (słownie: pięddziesiąt tysięcy złotych), w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymana wezwania. 

Sprzedawca ma prawo żądad odszkodowania przenoszącego wysokośd zastrzeżonej kary umownej, do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

(2) Kupujący nie jest uprawniony do przekazywania osobom trzecim, publikowania informacji o zawarciu niniejszej Umowy, a 

także informacji Sprzedawcy, uzyskanych w związku z niniejszą Umową do realizacji celów innych niż formalności związane 

ze sprzedażą lub przerejestrowaniem zakupionego pojazdu. Dotyczy to również sytuacji, gdy Sprzedawca nie zostanie 

wymieniony z nazwy lub zostanie wymieniona w sposób zawoalowany (np. sprzedawca artykułów spożywczych), jak 

również podawania w listach/wykazach referencji lub w ramach sprawozdao handlowych/finansowych lub giełdowych. W 

przypadku każdorazowego naruszenia niniejszego zakazu Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy 

kary umownej w wysokości 50.000 złotych (słownie: pięddziesiąt tysięcy złotych), w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymana 

wezwania od Sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo żądad odszkodowania przenoszącego wysokośd zastrzeżonej kary 

umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

6. Cesja 

(1) Kupujący wyraża zgodę na ewentualne przeniesienie przez Sprzedawcę praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny 

podmiot w ramach grupy ............ 

(2) Bez pisemnej zgody Sprzedawcy Kupujący nie jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy 

na osobę trzecią. 
 

7. Postanowienia koocowe 
 

(1) Kupujący oświadcza, że nie będzie wręczał żadnych prezentów/ podarunków zarówno Stronie sprzedającej, osobom 

działającym w imieniu Sprzedawcy, jak i jego współpracownikom. Powyższe dotyczy również oferowania prezentów 

osobom będących w bliskich relacjach z pracownikami i/ lub osobami działającymi w imieniu Sprzedawcy. Zakaz tego 

rodzaju czynności obejmuje zarówno bezpośrednio Stronę kupującą jak i osoby wyznaczone do reprezentowania lub 

działające w imieniu i na rzecz Kupującego. Niniejsze odnosi się także do złożenia propozycji lub zapewnienia o powyższym 

wymienionych osób. 

(2) W przypadku gdyby jakiekolwiek ustalenia lub warunki, lub częśd ustaleo lub warunków niniejszej Umowy uznane zostały 

za nieważne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowieo. W miejsce nieskutecznego lub niemożliwego do 

zrealizowania postanowienia lub luki w uregulowaniu Strony wprowadzą stosowne uregulowanie, które jeżeli jest to 

prawnie możliwe, najbardziej odpowiada temu, co Strony zamierzały lub zamierzałyby zgodnie z Umową i celem Umowy. 

(3) Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu właściwego miejscowo dla Sprzedawcy sądu 

powszechnego w Poznaniu. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy wszelkich kosztów i wydatków (w 

szczególności związanych z obsługą prawną) związanych z dochodzeniem, zarówno na drodze sądowej jak i pozasądowej, 

roszczeo związanych z niniejszą Umową. 

(4) Każda zmiana i uzupełnienie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności w rozumieniu art. 78 k.c. 

(5) W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

(6) Niniejsza Umowa została podpisana własnoręcznie, w dwóch jednakowych egzemplarzach przez obie Strony Umowy. 

Każdej ze Stron wręczono po jednym egzemplarzu Umowy. 

……………………., dnia ...................r 
 

Sprzedawca 
 

Kupujący 
 

……………………………. ………………………….. 
 

(podpis, pieczątka) (podpis, pieczątka) 


