
 
UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU 

 

zawarta w dniu …………………………………roku w Białymstoku, pomiędzy: 

Uniwersytetem w Białymstoku ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok, NIP: 542-23-83-747, który 
reprezentuje: 

mgr Tomasz Zalewski – Kanclerz Uniwersytetu w Białymstoku 

zwanym dalej „Sprzedawcą” 

a  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Kupującym” 

 

§ 1 

Sprzedawca oświadcza, że: 

1) jest wyłącznym właścicielem samochodu osobowego marki Skoda Superb Ambition 1,8 TSI , rok 

produkcji 2008 r., pojemność silnika 1798 cm3, moc silnika 160 KW , przebieg  ogółem 380 341 km 
(po kapitalnym remoncie silnika przejechano 125 941 km), 5-cio osobowy, numer VIN 

TMBAB73T399024024, numer rejestracyjny BI9817F , data pierwszej rejestracji  24.12.2008 r, 
2) jest pierwszym właścicielem samochodu opisanego w pkt. 1), 

3) opisany w pkt. 1) samochód jest w pełni sprawny i określa jego stan techniczny jako dobry, 
4) opisany w pkt. 1) samochód jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych, w tym wszelkich praw 

osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń. 

 

§ 2 

1. Kupujący oświadcza, że samochód określony w § 1 umowy: 

1) widział, zapoznał się z jego stanem technicznym, 
2) nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno co do stanu technicznego samochodu, jego 

właściwości, jego wszystkich parametrów, a także jego wyglądu, co oznacza, że z tego tytułu nie 
będzie podnosił żadnych roszczeń wobec Sprzedającego. 

2. Kupujący ponosi wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z  zawarcia niniejszej umowy.  

§ 3 



 
1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje samochód opisany w § 1 za cenę ……………………….  złotych 

(słownie złotych: …………………………). Wniesione wadium w kwocie ………………………… złotych 
(słownie złotych: …………………………………………) wlicza się na poczet ceny. 

2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

zawarcia umowy na konto nr 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031. 
3. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po uregulowaniu ceny nabycia.  

4. Przedmiot umowy zostanie wydany na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego sporządzonego 
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron, który stanowi po jego 

podpisaniu załącznik do umowy. 
5. Wraz z wydaniem przedmiotu umowy Sprzedawca przekaże Kupującemu dwa komplety 

oryginalnych kluczyków oraz  niezbędne dokumenty związane z samochodem, w tym dowód 
rejestracyjny, kartę pojazdu, polisę OC. 

 

§ 4 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym 
zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów na tle niniejszej umowy właściwy będzie Sąd                                

w Białymstoku. 

 
§ 5 

Informacje prawne na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się  na stronie internetowej 
Sprzedawcy pod adresem: http://www.uwb.edu.pl/ochrona-danych-osobowych 

§ 6 

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

 

Załącznik: 

protokół zdawczo – odbiorczy. 

 

         SPRZEDAWCA                                      KUPUJĄCY 

 

............................................                            ..................................... 

http://www.uwb.edu.pl/ochrona-danych-osobowych


 
Załącznik do umowy 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY z dnia……….. 

 

Na podstawie umowy kupna sprzedaży Sprzedawca wydaje i przekazuje Kupującemu:  

1. Samochód osobowy Skoda Superb Ambition 1,8 TSI , rok produkcji 2008 r., pojemność silnika 
1798 cm3, moc silnika 160 KW , przebieg ogółem 380 341 km (po kapitalnym remoncie silnika 
przejechano 125 941 km), 5-cio osobowy, numer VIN TMBAB73T399024024, numer 
rejestracyjny BI9817F , data pierwszej rejestracji  24.12.2008 r. 
 

2. Dwa komplety oryginalnych kluczyków. 
 

3. Dokumenty: 
- dowód rejestracyjny, 
- karta pojazdu, 
- polisa OC. 
 

4. Inne: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 
 
 
 

 

               SPRZEDAWCA                                              KUPUJĄCY 

 

    ............................................                                    ..................................... 

 
 
 
 

 


