
Umowa Sprzedaiy

Zawarta w dniu .............. ..2021 r. w Ogrodziericu pomigdzy:
Gmin4 Ogrodzieniec z siedzibq w Ogrodziericu, Plac WoInoSci 25 42-440 Ogrodzieniec
NIP:6492275822 ; REGON: 276258842
reprezentowanq przez Burmistrza Miasta i Gminy - Anng Pilarcryk
przy kontrasygnacie Arkadiusza llskiego - Skarbnika Miasta i Gminy rv Ogrodzieicu.
Ogrodzieniec Plac Wolno6ci 25.42-440 Ogrodzieniec zrvanq dalej Sprzedaj4cym
a

dalej Kupuj4cym.
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1. Przedmiotem umowy jest sprzeddi pojazdu:
l) Marka: AUDI
2) Model pojazdu: 80 1,6 Kat. 89
3) Wersja: --
4) Rok produkcji: l99l
5) Numer VIN: W AUZZZS A2MA126254
6) Przeznaczeni e: osobowy
7) PojemnoSi / Moc silnika 1595 ccm/51 kW (60)
8) Stan licznika - ............... km
9) Skrzynia bieg6w - manualna

10) Data pierwszej rejestracj i - 18.10.2006 r.
I l) Numer rejestracyjny: SZA77 UE
l2) Data wa2noSi ubezpieczenia OC - 25.09.2022r.
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Sprzedajqcy oSwiadcza, 2e polazd bgdEcy przedmiotem umowy stanowi jego wylqcznq
wlasnoSi, jest wolny od wad prawnych oraz praw os6b trzecich, i2 nie toczy sig 2adne
postgpowanie, kt6rego przedmiotem jest ten pojazd, ze nie stanowi on r6wnie2 przedmiotu
zabezpieczenia.
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Kupuj4cy odwiadcza, i2 stan pojazdu, bgd4cy przedmiotem umowy jest mu dobrze znany.
Kupujqcy zobowi4zuje sig do wykorzystania pojazdu zgodnie z prawem.
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1. sprzedai4cy przenosi na rzecz kupujqcego wlasnosi pojazdu okreslonego w $1 niniejszej
umowy za kwotg zl (slownie

.)
2. Kupujqcy zobowiqzuje sig wplacii zaoferowan4 ceng za pojazd na konto bankowe

Sprzcdajrlcego nr: .. w temrinie
do dnia ..........

3. wydanie przedmiotu umowy na wlasnosi nast4pi protokolem zdawczo-odbiorczym
w terminie do 7 dni od wplynigcia na konto Sprzedaj4cego ceny nabycia pojazdu.
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I . Kupuj4cy oiwiadcza, Ze zapoznal sig ze stanem technicznym i wyposa2eniem nabywanego
pojazdu i z tego tytulu nie zglasza 2adnych roszczef w stosunku do Sprzedajqcego.

2. Kupuj4cy zobowipuje sig wypowiedziei potisg OC sprzedaj4cego w ciqgu 30 dni od daty
zawarcia ninie.j sze.j umowy.
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Strony ustalily, 2e wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikajqce z realizacji ustaleli
niniej szej umowy ponosi Kupuj4cy.
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l. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie maj4 odpowiednie pzepisy
Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewaznoici.
3. S4dem wlaSciwym do rozstrzygania ewentualnych spor6w wynikaj4cych z umowy jest s4d

wladciwy dla Sprzedaj4cego.
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Umowg sporzqdzono w trzech jednobrzmi4cych egzemplarzach, jeden dla Kupuj4cego, dwa
dla Sprzedaj4cego.

SPRZEDAJACY KUPUJ4CY
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