
UMOWA KUPNA- SPRZEDAŻY SAMOCHODU 

MOTOR VEHICLE PURCHASE- SALE AGREEMENT 

Zawarta w dniu/ concluded on this day        w/ in 

                

 

po iędzy/ between 

sprzedają y  Pa ią/ Pa e / Fir ą, zwa y  dalej Sprzedają y  

The Seller – Ms./ Mr./ Company (hereinafter reffered to as the Seller) 

   nazwisko 

    surname 

  

 

 
 

a kupują y , zwa y  dalej Kupują y  

and the Buyer (hereinafter referred to as the Buyer)  

 

 

 

 

 

 

 

1. Przed iote  u owy sprzedaży jest ędą y włas oś ią Sprzedają ego pojazd 

 The subject of this sale agreement is the motor vehicle, the property of the Seller, described as follows 

  

   marka                         model                                nr rejestracyjny 

     make                         model                                                                     registration No 

 

rok produkcji                          data pierwszej rejestracji           przebieg 

     prod. year                                     first registration on                              odometer reading 

 

    numer VIN    numer silnika 

                  VIN          engine No 

 

2. Stro y ustaliły e ę sprzedaży  a kwotę            słow ie 

 The parties agree upon the price of           in words  

 

 płat ą gotówką w d iu podpisa ia u owy/ przelewe  a ko to a kowe iepotrze e skreślić  

 paid in cash on the date of the agreement conclusion/ by transfer t the bank account (cross out unnecessary words) 

 

 numer konta                w dniu 

   account No                       on 

 

3. Sprzedają y oświad za, że pojazd ędą y przed iote  u owy sta owi jego włas ość, jest wol y od wad praw y h oraz praw osó  
trzecich/ The Seller declares  to be the owner of the vehicle which is the subjest of the agreement , the vehicle is free of legal defects, no 

third parties claim rights to the vehicle. 

4. Kupują y oświad za, że z a i ak eptuje sta  te h i z y pojazdu/ The Buyer states that he has knowledge of and accepts a technical 

condition of the above vehicle. 

5. Sprzedają y przekazuje Kupują e u astępują e doku e ty/ The Seller shall convey to the buyer the following: 

 a. dowód rejestra yj y/ vehicle registration document b. kartę pojazdu/ vehicle passport . __ par orygi al y h klu zyków/ __ oryginal 

keys d. inne/ other _______________________________________________________________________________________________ 

6. Wszystkie opłaty i koszty związa e z zakupe  po osi Kupuja y/ All fees and costs connected with the purchase are to be paid by the 

Buyer. 

7. W sprawa h ieregulowa y h i iejszą u ową zastosowa ie ają przepisy Kodeksu Cywil ego/ To the metters not provided for herein 

the pertinent provisions will be applicable. 

8. Uwagi/ remarks _________________________________________________________________________________________________ 

  

      adres 

  address 

      r doku e tu tożsa oś i             PESEL/ 

           Identity DocumentID No                   NIP 

      nazwisko 

       surname 

      r doku e tu tożsa oś i             PESEL/ 

           identity Document ID No                   NIP 

      adres 

  address 

Podpis Sprzedają ego 

         Seller’s signature 

        Podpis Kupują ego 

            Buyer’s signature 


