UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY
Zawarta w dniu .................... 2019 r. w Kwidzynie pomiędzy Powiatem Kwidzyńskim –
Powiatowym Urzędem Pracy w Kwidzynie, w imieniu którego z upoważnienia Starosty działa Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Kwidzynie Sylwia Tokarska zwanym dalej Sprzedawcą
a
................................................................................................................. reprezentowanym przez
...................................., zwanym w dalszej treści umowy Kupującym
o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy
Sprzedający sprzedaje a Kupujący nabywa pojazd marki Ford MONDEO, nr rejestracyjny GKW G142,
numer identyfikacyjny (VIN) WFOFXXGBBFRS33708, rok produkcji 1994, przebieg 450 190 km.

§ 2.
Pojazd, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od wad
prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczą się
żadne postępowania, nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

§ 3.
Tytułem zapłaty za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu kwotę
w wysokości ........... zł (słownie: .................................... ), płatną w terminie 7 dni od dnia zawarcia
pomiędzy stronami umowy kupna - sprzedaży, przelewem na konto Sprzedającego.

§ 4.
1.

Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po wpływie kwoty określonej w § 3. na konto
Sprzedającego.

2.

Wydanie pojazdu wraz z dokumentami nastąpi na podstawi protokołu zdawczo – odbiorczego
podpisanego przez każdą ze stron niniejszej umowy.

3.

Wraz z pojazdem Sprzedający przekaże Kupującemu wszystkie dokumenty dotyczące pojazdu
w tym instrukcje obsługi, dowód rejestracyjny.

§ 5.
1.

Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny pojazdu określonego w § 1. niniejszej
umowy oraz, że zrzeka się uprawnień z tytułu rękojmi i z tego tytułu nie będzie rościł żadnych
roszczeń wobec Sprzedającego.

2.

Kupujący dokonał sprawdzenia oznakowania pojazdu i dowodu rejestracyjnego nie wnosząc
żadnych zastrzeżeń.

§ 6.
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Sprzedającego.

§ 7.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla sprzedającego
i jeden dla Kupującego.
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