Czersk, ……………….. 2016 r.
WG.703.15.2016

UMOWA KUPNA/SPRZEDAŻY
zawarta w dniu ………………… 2016 r. pomiędzy Gminą Czersk, z siedzibą w Czersku,
przy ul. Kościuszki 27, zwaną dalej „Sprzedającym”, reprezentowaną przez:
Burmistrza Czerska – Jolantę Fierek
a
…………………….…………………………………………. zwanym(ą) dalej „Kupującym”,
wybranym(ą) w trybie przeprowadzonej aukcji w dniu 23 września 2016 r. na sprzedaż samochodu
specjalnego marki JELCZ typ 004
§ 1.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu specjalnego o przeznaczeniu pożarniczym.
Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka i typ: Jelcz 004
Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy/specjalny
Nr rejestracyjny: BYB 544U
Rok produkcji: 1977
Nr podwozia: 218
Kolor: czerwony
Pojemność silnika: 11100 cm3
Przebieg (stan na dzień: 02.05.2016 r.): 29.912 km
§ 2.
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność,
jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego
przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§ 3.
Kupujący stwierdza, że jest mu znany stan techniczny pojazdu określonego w § 1. niniejszej umowy
i oświadcza, że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego. Kupujący sprawdził
oznaczenie numerowe pojazdu, dowód rejestracyjny, w związku z czym nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
§ 4.
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę brutto: …………………… zł (słownie:
……………………………………………………………..). Powyższą kwotę Kupujący zobowiązany
jest wpłacić na konto nr 59 8342 0009 5000 2600 2000 0002 BS Skórcz w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy, pod rygorem zapłaty odsetek ustawowych.
§ 5.
Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w § 1. niniejszej umowy
za kwotę określoną w § 4. niniejszej umowy.
§ 6.
Wydanie przedmiotu sprzedaży wraz z posiadanymi dokumentami dotyczącymi pojazdu nastąpi
po zapłaceniu kwoty, o której mowa w § 4. w całości.
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§ 7.
Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych, a Kupujący potwierdza
znajomość stanu technicznego pojazdu.
§ 8.
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy
oraz koszty opłaty skarbowej ponosi Kupujący.
§ 9.
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11.
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Sprzedający i jeden egzemplarz Kupujący.

………..…………….………….……….
(Sprzedający)
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………….……………………………..
(Kupujący)
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