Załącznik nr 2 do
Ogłoszenia o sprzedaży samochodów używanych

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY POJAZDU
Zawarta w dniu…………... w Gdańsku
pomiędzy
Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, z siedzibą 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 913, działającym zgodnie z wpisem do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 14/92, Regon 000635075, NIP 583-12-81033, reprezentowanym przez:
dr Roberta Domżała – Dyrektora,
mgr Mirosławę Bednarz – Głównego Księgowego
zwanym dalej „Sprzedającym”
a
……………………………..

,zwanym dalej "Kupującym",
o następującej treści:
§1
Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem pojazdu marki ……………., o numerze VIN
…………………….., rok produkcji ……. . Pojazd jest wolny od wad prawnych oraz
obciążeń na rzecz osób trzecich oraz że nie jest przedmiotem żadnego zastawu, postępowania
ani zabezpieczenia.
§2
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony w § 1 niniejszej umowy pojazd za cenę
określoną w § 4.
§3
Sprzedający oświadcza, że pojazd wymieniony w § 1 ma przebieg w wysokości ……. km.
§4
Kupujący tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedającemu kwotę brutto ………zł
(słownie: ……… 00/100 złotych), płatną przelewem w ciągu 7 dni, na podstawie wystawionej
przez Sprzedającego faktury, na wskazane na fakturze konto.
§5
1. Przeniesienie prawa własności na Kupującego nastąpi z chwilą wpływu należności za pojazd
na konto Sprzedającego.
2. Wydanie pojazdu Kupującemu nastąpi po wpłynięciu środków na konto Sprzedającego.

3. Sprzedający wraz z pojazdem wyda Kupującemu dokumenty pojazdu (kartę pojazdu,
dowód rejestracyjny), fakturę, a także komplet kluczyków.
4. Od momentu wydania pojazdu na Kupującym ciąży obowiązek jego ubezpieczenia w
zakresie OC.
§6
Koszty odbioru sprzedanego samochodu oraz wszelkie koszty związane z zakupem samochodu
pokrywa Kupujący.
§7
1. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanego pojazdu.
2. Strony wyłączają stosowanie przepisu o rękojmi.
§8
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§9
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
4. Wszelkie spory powstałe na gruncie zawarcia lub wykonywania niniejszej umowy Strony
zobowiązane będą rozstrzygać w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku
możliwości polubownego rozwiązania sporu, poddany zostanie on pod rozstrzygnięcie przez
Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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