
Umowa sprzedaży samochodu - wzór 

zawarta w dniu …………………….. we Wrocławiu pomiędzy:  

Muzeum Narodowym we Wrocławiu, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 127/2022, z siedzibą we Wrocławiu pl. 

Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, NIP 8971900176,  

zwanym dalej „Sprzedającym”, reprezentowanym przez:  

dyrektora Muzeum – Piotra Oszczanowskiego,  

główną księgową – Joannę Domasik 

a 

 ……………………………………………..zam. ……………………………………………… PESEL…………………………., zwanym 

dalej „Kupującym”, o następującej treści:  

 

§ 1. 

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa za cenę określoną w § 3. poniżej pojazd – samochód 

ciężarowego o parametrach: 

1) Marka: Mercedes-Benz 

2) Typ / model pojazdu: 814 D VARIO 

3) Numer VIN: WDB6703241N097244 

4) Numer rejestracyjny: DW31273 

5) Pojemność / moc silnika: 4250 cm3/ 100 kW 

6) Rok produkcji: 2000 

7) Przebieg: 200 549 km 

8) rodzaj paliwa: olej napędowy 

9) Badanie techniczne: nieważne 

 

2. Pojazd, o którym mowa w ust. 1 nie był eksploatowany od grudnia 2021 i nie posiada aktualnego 

przeglądu technicznego.  

§ 2. 

Pojazd, o którym mowa w § 1. stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od wad prawnych, nie jest 

obciążony prawami na rzecz osób trzecich, ani w odniesieniu do niego nie toczą się żadne 

postępowania, których przedmiotem jest ten pojazd, jak również nie jest on przedmiotem 

jakiegokolwiek zabezpieczenia.  

§ 3. 

Kupujący, tytułem ceny za przeniesienie własności przedmiotowego pojazdu, zapłaci Sprzedającemu, 

w oparciu o wystawiona fakturę, kwotę brutto w wysokości ….………. zł (….………. netto + 23%Vat) 



(słownie: …………………………………………………………………………………………………………… netto plus 23% VAT) 

płatną przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze, w terminie 7 dni od daty wystawienia 

faktury. Faktura wystawiona zostanie przez Sprzedającego po zawarciu niniejszej umowy.  

§ 4. 

Wydanie Kupującemu przedmiotu sprzedaży wraz z wszystkimi przynależnościami oraz niezbędną 

dokumentacją nastąpi w siedzibie Sprzedającego, niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty, o której 

mowa w § 3 umowy. Wyżej wymienione wydanie auta udokumentowane zostanie przez Strony 

protokółem zdawczo-odbiorczym.  

§ 5. 

1. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny pojazdu określonego w § 1 umowy i nie 

wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Nadto oświadcza, że z tego tytułu nie będzie rościć żadnych 

pretensji wobec Sprzedającego.  

2. Kupujący oświadcza także, iż sprawdził oznaczenie numerowe VIN pojazdu, nie wnosząc co do ich 

zgodności żadnych zastrzeżeń. 3. Kupujący oświadcza, ze dokona ubezpieczenia nabywanego 

pojazdu w zakresie OC i NNW.  

§ 6. 

Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień umowy obciążają Kupującego.  

§ 7. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 8. 

W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy 

Kodeksu cywilnego.  

§ 9. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Sprzedającego i 

jeden dla Kupującego.  

 

KUPUJĄCY         SPRZEDAJĄCY  

 

……………………………..        …………………………… 


