Załącznik nr 2

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY SAMOCHODU
Z DNIA 
SPRZEDAWCA
Nadleśnictwo Dwukoły
Dwukoły 2
13-240 Iłowo-Osada
NIP: 571 00 04 665
Regon: 1300144406-28001008
KUPUJĄCY
$$$$$$$$
Nr PESEL/NIP/REGON$$$$$$$$$$$..
§1
1. Sprzedawca przenosi na Kupującego własność samochodu osobowego marki
Volkswagen Caravelle 2.5 TDI o numerze rejestracyjnym: NDZ 74 NF
Rok produkcji: 2008
Nr VIN: WV2ZZZ7HZ9H045443
Stan licznika: 406438 km
Nr karty pojazdu: KP/AAB 1020034
2. Sprzedawca oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego
własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz, że nie
stanowi przedmiotu zabezpieczenia. Kupujący oświadcza, że stan techniczny
pojazdu jest mu znany.
3. Sprzedawca wyda Kupującemu przedmiot umowy po zapłaceniu ceny.
Sprzedawca wyda Kupującemu przedmiot umowy razem z dowodem
rejestracyjnym wydanym przez $$nr..$.kartą pojazdu nr$$., dwoma
kompletami kluczyków, dowodem ubezpieczenia OC. Strony z wydania
przedmiotu umowy sporządzą, pod rygorem nieważności protokół. Kupujący na
egzemplarzu protokołu wydania pokwituje Sprzedawcy odebranie przedmiotu
umowy wraz ze wskazanymi w zdaniu poprzednim dokumentami i rzeczami.
§2
1. Strony ustaliły wartość przedmiotu na kwotę : $$$$.$$$$$$$ brutto
Słownie: $$$$..$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
2. Sprzedawca przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego
w §1 ust. 1 niniejszej umowy za kwotę określoną w §2 ust. 1 niniejszej umowy.
Sprzedawca, zgodnie z art. 589. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz.U. z 2019 r poz. 1495 z późn.zm.) zastrzega sobie własność
przedmiotu umowy, aż do uiszczenia ceny.
3. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę przedmiotu umowy
w kwocie $$$.$$zł brutto (słownie: $$$$$$$$$$...$.$.złotych),
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w tym cena netto $$$.....zł i podatek od towarów i usług $$$$$.$$zł
Sprzedawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy wystawi Kupującemu fakturę
z 7 dniowym terminem płatności.
Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze.
4. Sprzedawca może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku nie zapłacenia
przez Kupującego ceny w terminie wskazanym w § 2 ust. 3.
§3
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji
niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.
§4
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają
obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.
§5
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
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