Umowa sprzedaży samochodu
zawarta w Krakowie w dniu …………..…… pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą
Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Krakowie, zwaną w dalszej treści SPRZEDAJĄCYM,
reprezentowaną przez Dorotę Iwanicką – Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych z siedzibą
ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków, działającą na podstawie Pełnomocnictwa nr 191/2013 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2013 r.
a
………, zwanym dalej KUPUJĄCYM
§1
1. Sprzedający oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem samochodu osobowego Skoda Superb
Sedan
Comfort
1.9
TDI,
rocznik
2005,
numer
rejestracyjny
KR488HK,
numer VIN TMBCU63U469108841.
2. Sprzedający oświadcza, że opisany w ust. 1 samochód jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych,
w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń.
§2
Kupujący oświadcza, że nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno co do stanu technicznego
samochodu, jego właściwości, parametrów oraz wyglądu.
§3
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje samochód opisany w § 1 ust. 1 za cenę ………….zł brutto
(słownie:……………………………………………………………..).
2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia pojazdu gotówką w kasie Zarządu Cmentarzy
Komunalnych ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków lub przelewem na konto Sprzedającego nr 97 1020
2892 0000 5402 0591 5998 do dnia ……………..
3. Potwierdzenie uiszczenia ceny będzie poświadczone fakturą VAT.
4. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy i wniesieniu opłaty o której
mowa w § 3 ust. 1.
5. Wraz z wydaniem przedmiotu umowy Sprzedający przekaże Kupującemu wszelkie posiadane przez
niego rzeczy służące do korzystania z samochodu, w tym dwa komplety kluczyków. Sprzedający
wyda także Kupującemu niezbędne dokumenty związane z samochodem, w tym dowód rejestracyjny,
kartę pojazdu oraz instrukcję obsługi.
§4
1. Wszystkie koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy, w tym podatek od
czynności cywilnoprawnych, ponosi Kupujący.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się w pierwszej
kolejności rozwiązywać polubownie, a w przypadku nieuniknionego sporu właściwym do
rozstrzygnięcia będzie Sąd Powszechny według właściwości ogólnej.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Sprzedającego
i jeden dla Kupującego.
KUPUJĄCY

SPRZEDAJĄCY

