
MIEJSKI OŚRODEK  POMOCY SPOŁECZNEJ W  RADOMSKU

ul. Kościuszki 10, 97-500 Radomsko
tel./fax (44) 683-28-85, 683-28-55, e-mail: mops@mops-radomsko.pl

UMOWA WZÓR
kupna - sprzedaży samochodu

zawarta w Radomsku dniu ……… 2017 r. pomiędzy:

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Radomsku  z  siedzibą  w  Radomsku  przy  ul.
Kościuszki  10,  NIP:  772-15-23-068 REGON: 004700786 zwanym dalej  Sprzedającym,
reprezentowany przez:

Andrzeja Barszcza – Dyrektora

a 

……………………….….  NIP  ………….……………….,  zwaną  dalej  Kupującym reprezentowanym
przez: …………………………………………………….

§ 1
Sprzedający oświadcza, że:
1. Jest właścicielem samochodu ciężarowego do 3,5t marki Renault Kangoo 1.8t, Wersja
Express  RN,  rok  produkcji  2000 o  Nr rejestracyjnym ERA 25EK,  nr  VIN:  VF1FC0HA-
F22246625 z przebiegiem 253341 km o kolorze powłoki lak. białym               1-warstwo-
wy  akrylowy.  Rodzaj  nadwozia:  furgon  3  drzwiowy,  2  osobowy,  rodzaj  napędu:
przedni(4X2), skrzynia biegów manualna, silnik z zapłonem iskrowym (wtrysk) o pojem-
ności 1390 cm i mocy silnika 55 kW(75KM).
(szczegółowe  parametry  auta  przedstawia  opinia  techniczna  Nr  Ł/396/3/17  z  dnia
09.01.2017r.).
2. Zbywany pojazd wolny jest od jakichkolwiek wad prawnych oraz obciążeń i roszczeń
na  rzecz  osób  trzecich  i  nie  toczy  się  również  przeciwko  niemu  postępowanie
egzekucyjne. Gdyby po zawarciu niniejszej umowy ujawniło się istnienie jakiegokolwiek
obciążenia, Sprzedający zobowiązuje się je uregulować.

§ 2
1. Sprzedający oświadcza, że przenosi na Kupującego własność opisanego w § 1 ust. 1
samochodu za cenę brutto w kwocie ……… zł (słownie:………………), a Kupujący oświadcza,
że za podaną cenę samochód kupuje.
2. Kupujący odbierze wyżej opisane auto w siedzibie Sprzedającego w Radomsku przy
ulicy Kościuszki 10.

§ 3
Cenę  sprzedaży  Kupujący  uiści  Sprzedającemu  bezpośrednio  na  rachunek  bankowy
Sprzedającego Getin Bank Nr 84 1560 0013 2003 7073 0000 0003 lub w kasie Ośrodka
w terminie 2 dni o dnia podpisania umowy.

§ 4
Wydanie  przedmiotowego  samochodu  w  posiadanie  Kupującemu  nastąpi  po  wpłacie
Sprzedającemu kwoty określonej w § 2 ust. 1.

§ 5
Strony  umowy  wzajemnie  oświadczają,   iż  umowa  niniejsza  bez  skutków  finansowo
-prawnych wygasa i nie wiąże stron, jeśli do kasy lub na konto Sprzedającego w terminie
określonym w § 3 nie wpłyną środki finansowe, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 6
Kupujący oświadcza, iż znany jest mu stan techniczny nabywanego auta i zapoznał się
z opinią techniczną Nr Ł/396/3/17 z dnia 09.01.2017r.

§ 7



Wszelkie zmiany umowy do swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

§ 8
W sprawach nieuregulowanych umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

                                                                 § 9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla Sprzedającego.

Strony  umowy  wzajemnie  oświadczają,   iż  umowa  niniejsza  bez  skutków  finansowo
-prawnych wygasa i nie wiąże stron, jeśli na konto Sprzedającego w terminie do 12. 12
2016 r., nie wpłyną środki finansowe, o których mowa w § 2 ust. 1.

                    Kupujący                                                       Sprzedający

                                                                                                                  
   


