
UMOWA SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO Nr ………… 

 

zawarta w …………………… roku w Żyrardowie pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie, przy 

ul. Czystej 5, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy - XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS : 0000153850, NIP 
8380007201, Regon 750086653, kapitał zakładowy 47.207.000,00 zł, reprezentowanym przez: 

1. Prezes Zarządu – Hanna Bieżuńska 

2. Prokurent – Artur Piotrowski  

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym” 

a 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

NIP …………………………………, REGON …………………………………  

zwanym w dalszej treści umowy „Kupującym” 

§ 1 

1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem samochodu Renault Master, rok produkcji ……………, nr 

rej. …………………, kraj pochodzenia ………………,VIN ………………….. pojemność silnika ……………, moc 

…………….., stan licznika …………….., zwanego dalej  

„”Samochodem” 

2. Sprzedający oświadcza, że opisany w ust.1 powyżej Samochód wolny jest od jakichkolwiek wad 

prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź 

zabezpieczenia. Samochód jest w stanie uszkodzonym spowodowanym jego samozapłonem w 

efekcie czego uszkodzeniu uległy następujące elementy : główna wiązka elektryczna sinika, osłona  
silnika, osłona filtra powietrza, szyba przednia, elementy wyposażenia kabiny, maska przednia. 

§ 2 

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje Samochód opisany w § 1 za cenę (Cena): 

razem netto  ………………………………. zł. 

słownie: ……………………………………………………………………………………... 

VAT ………………………………………………………………………………………… 

Słownie:……………………………………………………………………………………... 

razem brutto…………………………………zł 

Słownie:……………………………………………………………………………………… 

2. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty Ceny w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy na 

rachunek bankowy Sprzedającego w Banku Polska Kasa Opieki S. A. nr  : 03 1240 5918 1111 0000 
4909 9913. 



3. Datą przeniesienia własności  Samochodu na Kupującego jest dzień uznania rachunku bankowego 
Sprzedającego kwotą Ceny. 

§ 3 

1. Wydanie pojazdu Kupującemu nastąpi w godzinach 07.00-15.00 następnego dnia roboczego po 

dniu uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą Ceny. Miejscem wydania Samochodu jest 

siedziba Sprzedającego przy ulicy Czystej 5 w Żyrardowie. 

2. Wszelkie koszty związane z odbiorem Samochodu ponosi Kupujący. 

3. Sprzedający wraz z Samochodem wyda Kupującemu:  

- …………………………………………………… 

- …………………………………………………… 

- …………………………………………………… 

- …………………………………………………… 

 

§ 4  

Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym Samochodu i nie zgłasza do 

niego zastrzeżeń. Kupujący oświadcza nadto, iż nabywa Samochód w stanie technicznym w jakim 

aktualnie się on znajduje i z tego tytułu nie będzie zgłaszał w przyszłości żadnych roszczeń w stosunku 

do Sprzedającego. Strony zgodnie oświadczają, iż wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne Samochodu. 

§ 5  

Wszelkie koszty związane z niniejszą Umową ponosi Kupujący. 

§ 6  

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

 

 

Załącznik nr 1 – Oferta Kupującego z dnia …………….2018r. 

 

 

Sprzedający Kupujący 
 


