
Wzór umowy kupna – sprzedaży

Umowa kupna - sprzedaży
używanego autobusu marki:……..…….……o nr inwentarzowym……..

zawarta w dniu:  …………
pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno ul. Krakowska 9, 
NIP: 632 000 02 17, REGON: 273065841
reprezentowanym przez:

1. …………………………………………..
2. …………………………………………..

zwanym dalej Sprzedającym,

oraz:

……………………………………………..

zwanym dalej Kupującym

§ 1
1. Przedmiotem umowy są warunki kupna-sprzedaży autobusu używanego o cechach:

MARKA:

MODEL:

VIN:

NR REJESTRACYJNY:

ROK PRODUKCJI:

2. Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 stanowi jego własność,
jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie
oraz, że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.

3. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym autobusu i w związku
z  tym  nie  ma  żadnych  roszczeń,  a  strony  wyłączają  rękojmię  za  ewentualne  wady
fizyczne.



§ 2
1. Strony ustalają cenę za przedmiot umowy określony w § 1 w wysokości …….zł brutto, 
na która składają się:

KWOTA ZŁ SŁOWNIE KWOTA ZŁ

WARTOŚĆ NETTO

VAT

WARTOŚĆ BRUTTO

2. Do czasu zapłaty całości ceny autobus pozostaje własnością Sprzedającego.

§ 3
1. Kupujący dokona zapłaty ceny przelewem na konto Sprzedającego w terminie 3 dni
roboczych od daty zawarcia umowy.

2. Przekazanie autobusu nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty.

3. Kupujący potwierdzi odbiór autobusu wraz z kluczykami i dokumentami.

§ 4
1. Kupujący zobowiązany jest do odebrania autobusu w terminie 3 dni roboczych od dnia
zapłaty, a w przypadku naruszenia tego obowiązku Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę
umowną w kwocie 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2. Jeśli zapłata całości ceny nie nastąpi w terminie określonym w § 3 ust. 1, Sprzedający
uprawniony będzie do odstąpienia od umowy.

§ 5
1.  Wszelkie  zmiany  postanowień  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

2. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego.

3. Sprawy sporne,  wynikające z treści  niniejszej  umowy,  będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Sprzedającego.

4.  Umowa  została  spisana  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla
każdej ze stron.

SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY:


