UMOWA SPRZEDAśY

zawarta w dniu .................................
w miejscowości............................................
pomiędzy:
Imię:................................................................, nazwisko:............................................................................................,
zam.: ul:.............................................................................., nr:........................, kod pocztowy:

-,

miasto:................................................................................, woj.:.................................................................................,
legitymujący/a się dowodem osobistym seria/nr

, data wydania --

wydanym przez:......................................................................................................,
nr PESEL:

, nr NIP ,

zwany/a dalej Sprzedającym,
a:
Imię:................................................................, nazwisko:............................................................................................,
zam.: ul:.............................................................................., nr:........................, kod pocztowy:

-,

miasto:................................................................................, woj.:.................................................................................,
legitymujący/a się dowodem osobistym seria/nr

, data wydania --

wydanym przez:......................................................................................................,
nr PESEL:

, nr NIP ,

**(w przypadku przedsiębiorców)

prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą: ................................................................................... z siedzibą

-, miasto:..................................................................,
nr REGON:..............................................................., NIP ,

w: ul.:.............................................. kod pocztowy:

zwany/a dalej Kupującym.
§1
1. Przedmiotem umowy jest pojazd marki:........................................... model:..........................................., typ
nadwozia:.............................................., kolor:................................................, rok produkcji:.............................,
nr rejestracyjny:.................................................,

nr nadwozia:

,

nr silnika:..................................................................................
2. Sprzedający oświadcza, Ŝe pojazd będący przedmiotem Umowy stanowi jego własność, jest wolny od praw
osób trzecich, nie jest przedmiotem zastawu oraz, Ŝe nie toczy się Ŝadne postępowanie, którego przedmiotem
jest ten pojazd.

* niepotrzebne skreślić
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3.

Pojazd, który jest przedmiotem Umowy posiada przebieg ................................ km i był/nie był* składany.
Pojazd uległ/nie uległ wypadkowi*. Uszkodzeniu uległy:.....................................................................................
.................................................................................................................................................................................

4. Sprzedający oświadcza, Ŝe pojazd nie ma ukrytych wad technicznych, a Kupujący potwierdza znajomość stanu
technicznego.
5. Strony ustaliły cenę pojazdu stanowiącego przedmiot Umowy na kwotę:.......................................................zł
(słownie:.................................................................................................................................................................)
§2
1. Strony ustalają, Ŝe:
1) Kupujący, na poczet ceny określonej w § 1 ust.4, dokona/dokonał* wpłaty gotówkowej/przelewem*
Sprzedającemu w wysokości:.....................zł (słownie:...................................................................................
...........................................................................), co stanowi ..........% ceny pojazdu.
2) Kwota, stanowiąca róŜnicę między ceną pojazdu a wpłatą określoną w § 2 ust.1 pkt.1) finansowana będzie
kredytem na zakup pojazdów samochodowych oferowanym przez LUKAS Bank SA. Kupujący oświadcza,
Ŝe Bank udzielił mu przyrzeczenia udzielenia kredytu na sfinansowanie pozostałej części ceny, na dowód
czego okazuje Sprzedającemu pisemną promesę.
3) Środki pienięŜne w kwocie określonej w § 2 ust.1 pkt.2) zostaną przekazane przez LUKAS Bank
Sprzedającemu na jego rachunek bankowy nr

    

 po dopełnieniu przez Kupującego wszelkich formalności niezbędnych do uruchomienia kredytu.
4) Sprzedający wyda pojazd Kupującemu po otrzymaniu środków pienięŜnych o których mowa w § 2 ust.1
pkt.3).
2. Dokumenty pojazdu wydane Kupującemu:


dowód rejestracyjny,



tablice rejestracyjne



karta pojazdu,



inne dokumenty ..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

3. Strony zastrzegają, Ŝe Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, które moŜe
wykonać jeśli w terminie 45 dni od daty zawarcia niniejszej umowy nie otrzyma części ceny zbywanego
pojazdu, która jest finansowana kredytem bankowym. Prawo to Sprzedający wykonuje poprzez oświadczenie
złoŜone Kupującemu po tym terminie na piśmie i przesłane do wiadomości Bankowi. W razie wykonania prawa
odstąpienia umowa uwaŜana jest za nie zawartą. To, co strony juŜ świadczyły, ulega zwrotowi w stanie
niezmienionym,
* niepotrzebne skreślić
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4. Strony ustalają, Ŝe wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej Umowy obciąŜają
Kupującego/Sprzedającego*.
5. Sprawy nieuregulowane niniejszą Umową regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.

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

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

czytelny podpis imieniem i nazwiskiem Sprzedającego

czytelny podpis imieniem i nazwiskiem Kupującego

UWAGI:
1.
2.

Kupujący i Sprzedający powinni parafować kaŜdą ze stron umowy, a na końcu czytelnie ją podpisać imieniem i nazwiskiem.
Sprzedający, w celu umoŜliwienia wypłacenia środków pienięŜnych pochodzących z kredytu na zakup pojazdów samochodowych
oferowanego przez LUKAS Bank SA, a zaciągniętego przez Kupującego w celu sfinansowania zakupu pojazdu będącego przedmiotem
niniejszej Umowy,

powinien wyrazić zgodę, w formie pisemnego oświadczenia (stanowiącego załącznik do niniejszej umowy)

przeznaczonego dla LUKAS Banku SA, na przekazanie Bankowi przez Kupującego danych osobowych (imię i nazwisko) oraz nr rachunku
bankowego - niezbędnych do wykonania przelewu.

* niepotrzebne skreślić
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1. WyraŜam zgodę na przekazanie LUKAS Bankowi SA przez pana/panią: imię
i

nazwisko:.....................................

nr....................................,

PESEL:

legitymującego/ą

się



(Kupującym) w Umowie Kupna-SprzedaŜy

dowodem

osobistym

będącego/ą

stroną

zawartej w dniu................................. w

miejscowości.................................. moich danych osobowych:
imię:...................................................., nazwisko:.................................................... oraz
nr rachunku bankowego:

     ,

w celu dokonania przelewu środków pienięŜnych pochodzących z kredytu zaciągniętego
przez Kupującego na zakup pojazdu będącego przedmiotem w/w Umowy.
2. WyraŜam zgodę na przetwarzanie przez LUKAS Bank SA w/w danych w celu dokonania
przelewu w/w środków pienięŜnych.

............................................................
data oraz czytelny podpis imieniem i nazwiskiem

