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21 UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU 

 
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU 

 
Zawarta w dniu .......... (data) w ......... (miejscowość) 

pomiędzy 

1. …………………….. (imię i nazwisko), córką …………………… (imię ojca) i 

…………………. (imię matki), zamieszkałą w ………………… (miejscowość), legitymującą się 

dowodem osobistym seria ………….., numer ……………………, prowadzącą działalność 

gospodarczą pod firmą ……………….., wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej 

prowadzonej przez …………………….. (nazwa organu), pod numerem 

……………………………. (numer), nazywaną dalej SPRZEDAWCĄ 

 

a 

 

2. ………………………………. (imię i nazwisko), synem ……………… (imię ojca) i 

…………………. (imię matki), zamieszkałym w ……………………………… (miejscowość), 

legitymującym się dowodem osobistym seria ……………., numer …………………., 

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………………….., wpisaną do ewidencji 

działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………… (nazwa organu), pod 

numerem …………………………… (numer), nazywanym dalej KUPUJĄCYM. 

 

§ 1 

 

1. Sprzedawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem samochodu osobowego 

……………… (marka, kolor, rocznik, numer rejestracyjny, numer nadwozia itp.). 

2. Sprzedawca oświadcza, że opisany w punkcie 1. samochód jest w pełni sprawny i określa jego 

stan techniczny jako dobry. 

3. Sprzedawca oświadcza ponadto, że opisany w punkcie 1. samochód jest wolny od 

jakichkolwiek wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych 

obciążeń. 

 

§ 2 

 

1. Kupujący oświadcza, że samochód określony w punkcie 1. § 1 umowy widział, a także 

dokonał jego wnikliwego przeglądu technicznego osobiście i w autoryzowanym warsztacie 

………………………………………………………………………………………….................... 

2. Kupujący oświadcza ponadto, że nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno co do stanu 

technicznego samochodu, jego właściwości, jego wszystkich parametrów, jak i także jego 

wyglądu. 

 

§ 3 

 

1. Sprzedawca sprzedaje a kupujący kupuje samochód opisany w punkcie 1. § 1 za cenę 

……........ zł.  
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2. Potwierdzenie uiszczenia ceny będzie poświadczone pokwitowaniem na podstawie 

potwierdzonego przelewu. Z tytułu niezapłaconej w terminie raty naliczane będą odsetki umowne 

w wysokości …….... proc. w skali roku.  

3. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy. 

4. Wraz z wydaniem przedmiotu umowy sprzedawca przekaże kupującemu wszelkie posiadane 

przez niego rzeczy służące do korzystania z samochodu, w tym dwa komplety kluczyków. 

Sprzedawca wyda także kupującemu niezbędne dokumenty związane z samochodem, w tym 

dowód rejestracyjny, instrukcję obsługi oraz wykaz autoryzowanych stacji i serwisów. 

 

§ 4 

 

1. Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi kupujący. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Dla sporów wynikłych na tle niniejszej umowy właściwy będzie Sąd w .......... (miejscowość). 

5. Załączniki do umowy stanowią integralną jej część. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, umowę odczytano, zgodnie 

przyjęto i podpisano.  

 

............................................                                                              ............................................. 

           Sprzedawca                                    Kupujący 

 

Zdroj: http://www.infor.pl/prawo/umowy/wzory-umow/f,44,Umowa-sprzedazy-samochodu.html 

 

 PREKLADOVÝ SLOVNÍČEK 
 

dowód osobisty občiansky preukaz 

dowód rejestracyjny pojazdu  osvedčenie o evidencii vozidla (dávn. 

technický preukaz) 

działalność gospodarcza hospodárska činnosť, podnikanie, živnosť 

ewidencja działalności gospodarczej evidencia podnikateľskej činnosti 

instrukcja obsługi návod na obsluhu 

itp. (i tym podobne) atď. (a tak ďalej) 

kc/k.c. (Kodeks cywilny) OZ/O. z./Obč. zák. (Občiansky zákonník) 

koszt výdavok, trova 

kupujący kupujúci 

marka značka 

niezwłocznie bezodkladne 

nr (numer) č. (číslo) 

nr rej. (numer rejestracyjny) pojazdu EČV (evidenčné číslo vozidla) 

http://www.infor.pl/prawo/umowy/wzory-umow/f,44,Umowa-sprzedazy-samochodu.html
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nr (numer) nadwozia číslo karosérie 

obciążenie zaťaženie 

odsetki umowne zmluvné úroky 

oświadczać vyhlasovať, osvedčovať 

PESEL (Powszechny Elektroniczny System 

Ewidencji Ludności) 

rod. č. (rodné číslo) 

pkt (punkt) bod 

pod rygorem nieważności pri nesplnení podmienok neplatné, inak 

neplatný 

pokwitowanie potvrdenie, potvrdenka 

poświadczony overený, osvedčený 

proc. (procent) percento 

przelew prevod 

rata splátka 

samochód osobowy osobné auto, osobný automobil 

sprawny funkčný 

sprzedawca predávajúci 

stan techniczny technický stav 

uiścić zaplatiť, vyrovnať, uhradiť 

umowa «pisemne lub ustne porozumienie 

stron, mające na celu ustalenie wzajemnych 

praw i obowiązków; też: dokument, w którym 

są określone te prawa» 

zmluva «dohodnutie sa (obyčajne písomné) 

niekoľkých ľudí alebo strán na nejakej veci, 

dohoda» 

umowa kupna-sprzedaży kúpnopredajná zmluva, kúpna zmluva 

wada prawna právna chyba, právny nedostatok 

warsztat (naprawczy) dielňa, opravovňa 

właściciel majiteľ, vlastník 

załącznik príloha 

zastrzeżenie výhrada 

zawarty uzavretý 

z tytułu z dôvodu 

 

 

http://slovnik.juls.savba.sk/?w=str%C3%A1n&c=z261&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=sssj2&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs

