UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU SŁUZBOWEGO UOKiK
zawarta w dniu .....................2012 roku w Warszawie pomiędzy:
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie przy pl. Powstańców
Warszawy 1, 00-950 Warszawa, posiadającym NIP: PL 526-10-09-497, REGON: 006212789,
reprezentowanym przez: Monikę Bronkau – Ługowską – Dyrektora Generalnego Urzędu
zwanym dalej Sprzedającym
a
………………………… legitymującym się dowodem osobistym nr …………………………
zamieszkałym przy ………………………., …………………………..
zwanym dalej Kupującym.
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż służbowego samochodu:
marki Lancia Kappa, rok produkcji 2000, nr rejestracyjny: WUA 044M, nr silnika:
838A6.0001835039, nr nadwozia: ZLA83800002110076, przebieg (km): 330 tys.
Stan techniczny samochodu – uszkodzony.
§2
Sprzedający oświadcza, że samochód służbowy marki Lancia Kappa stanowi jego wyłączną
własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne
postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu
zabezpieczenia.
§3
1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę brutto: ………… zł. (słownie złotych:
…………………).
2. Na poczet ceny zostało wpłacone wadium kwota w wysokości brutto: …… zł (słownie złotych:
…………………).
3. Pozostała cześć kwoty, w wysokości brutto: ……… zł, (słownie złotych: …………………),
stanowi różnicę pomiędzy wartością przedmiotu umowy a wadium i powinna być wpłacona
przez Kupującego niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty lecz nie
później niż w terminie 7 dni na konto nr 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000

§4
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 umowy za kwotę
określoną w §3 ust. 1

§5
Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu, ma pełną świadomość co do jego
uszkodzeń oraz oświadcza, że nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno co do stanu
technicznego samochodu, właściwości, parametrów, jak i jego wyglądu oraz oświadcza, iż
w związku z powyższym nie będzie dochodził żadnych roszczeń.
§6
1. Wraz z wydaniem przedmiotu umowy Sprzedawca przekaże Kupującemu wszelkie posiadane
przez niego rzeczy służące do korzystania z samochodu tj. cztery komplety kluczyków, dowód
rejestracyjny, karta pojazdu.
2. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego
stanowiącego załącznik Nr 1 do umowy.
§7
1. Wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz
koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Wszystkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z umową będą podlegały rozstrzygnięciu
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
§9
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy Kodeksu cywilnego.

§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
..............................................................
Sprzedający

..............................................................
Kupujący

Załącznik Nr 1 do umowy

Protokół zdawczo - odbiorczy
sporządzony …………………… 2012 r. w Warszawie.

Przekazanie całości dokumentacji wraz z przedmiotem umowy, samochodem marki Lancia Kappa
(stan techniczny – uszkodzony).

Odbioru dokonali w imieniu:

SPRZEDAJĄCY– Monika Bronkau – Ługowska – Dyrektor Generalny UOKiK
KUPUJĄCY –

…………………………………

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze: * ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

SPRZEDAJĄCY
…………………………

* w przypadku braku uwag należy wpisać „BRAK UWAG”

KUPUJĄCY
…………………………

