WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY
zawarta w Katowicach (Polska) pomiędzy:
Uniwersytetem Śląskim w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
NIP 634-019-71-34
zwanym dalej Sprzedającym
którego reprezentuje:
……………………………..
a
Pan/Pani ………………………….
Zamieszkałym/a …………………………………. PESEL…………………………..legitymujący/a
się dowodem osobistym serii…………………….wydanym przez…………….………………….
Zwanym dalej Kupującym
o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy sprzedaży jest pojazd marki Ford Transit,
nr VIN WF0EXXTTFE5P84533, rok produkcji 2005, numer rejestracyjny: SK 6957C
§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest
wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie stanowi on również przedmiotu
zabezpieczenia.
§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ………………. zł brutto.
Słownie: ……………………… 00/100
§4
1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w § 1
niniejszej umowy za kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy, jednocześnie Sprzedający
zastrzega sobie własność pojazdu do momentu zapłaty rzeczonej kwoty.
2. Zapłata kwoty ………………zł brutto nastąpi na podstawie wystawionej przez Uniwersytet
Śląski
faktury
VAT,
przelewem
na
konto
Uniwersytetu
Śląskiego
w Katowicach nr ……………………………………. w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia.
§5
1. Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany i w związku z tym nie
wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
2. Przekazanie pojazdu nastąpi na podstawie protokołu stanowiącego Załącznik nr 1
do umowy, po zapłaceniu przez Kupującego ceny sprzedaży. Płatność uważana będzie
za zrealizowaną w dniu w którym sprzedający odnotuje wpłatę na koncie.
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§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń
niniejszej umowy obciążają Kupującego.
§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące
w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Sprzedający:

Kupujący:

2

Załącznik 1
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA SAMOCHODU z dnia ………….
DO UMOWY Z DNIA …………….

PRZEKAZUJĄCY:

……………………..……..

ODBIERAJĄCY:

……………………………..

Przedmiot: Ford Transit
VIN WF0EXXTTFE5P84533, rok produkcji 2005, numer rejestracyjny: SK 6957C
stan licznika: ………………. km
WYPOSAŻENIE PRZEKAZYWANE WRAZ Z SAMOCHODEM
Na wyposażeniu samochodu znajduję się:
•
•
•
•
•
•

Dowód rejestracyjny,
Polisa OC,
…………….,
…………….,
………….…,
……………..

Dodatkowe uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

PRZEKAZUJĄCY:

ODBIERAJĄCY:
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