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UMOWA SPRZEDAŻY NR REJ. KGHM-BZ-U-  
 

z dnia …………….. roku, zawarta w Lubinie pomiędzy: 

KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 48, 59-

301 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 

0000023302, posiadającą numer BDO: 000006528, NIP: 692 000 00 13, Regon: 

390021764 oraz kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000.000 zł (w całości wpłacony),, 

zwaną dalej „Sprzedającym”, reprezentowaną przez: 

 

………………………………………………………………………………….. 

a 

.........................................................................................................................., zwanym w 

treści umowy "Kupującym". 

 

§ 1 

1.  Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu osobowego marki …………, model 

………………………. kolor: ………………………., rok produkcji: …………….., numer rejestracyjny 

samochodu …………………, seria nr dowodu rejestracyjnego: ……………, nr Karty 

pojazdu: ………………,nr identyfikacyjny VIN: ……………….., nr inwentarzowy: 

………………….  

2.  Sprzedający oświadcza, że samochód określony w ust. 1 powyżej jest jego 

własnością, jest wolny od wad prawnych i praw osób trzecich oraz nie jest 

przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia. 

3.  Kupujący oświadcza, że samochód określony w ust 1 powyżej widział, że znany mu 

jest stan techniczny samochodu, nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości do niego 

żadnych zastrzeżeń, zarówno do jego właściwości, jego wszystkich parametrów, a 

także jego wyglądu. 

 

§ 2  

1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje samochód opisany w § 1 ust.1, za cenę  

………………… zł brutto (słownie: …………… złotych 00/100), w tym należny podatek 

VAT, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wymieniona w ust. 1 cena została w całości zapłacona.  

 

§ 3 

1. Wydanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, nastąpi w siedzibie 

Sprzedającego, niezwłocznie po podpisaniu umowy na podstawie protokołu 

przekazania samochodu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

2. Wraz z pojazdem Sprzedający przekazał Kupującemu: 
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a) Dowód rejestracyjny : …………. 

b) Karta Pojazdu: ……………..  

c) Wyciąg ze świadectwa homologacji (oryginał), 

d) Ubezpieczenie komunikacyjne  

e) Klucze – 2 komplety  

f) Książkę przeglądów serwisowych, Instrukcję obsługi ………, Instrukcja obsługi MMI, 

Dożywotnia gwarancja mobilności,  

g) Komplet narzędzi, koło zapasowe, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka . 

h) Koła / opony zimowe: ……….. 

i) GPS ( bez karty SIM). 

§ 4 

Przedstawicielami Stron upoważnionymi do kontaktów w sprawach dotyczących 

przedmiotu umowy są: 

a) ze strony Sprzedającego - ………………………….., 

         - ………………………….. 

b) ze strony Kupującego – ………………... 

§ 5 

Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień umowy ponosi Kupujący. 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu do 

umowy podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,  

a w szczególności Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż wszelkie spory jakie mogą wyniknąć w związku                 

z zawarciem umowy i jej wykonaniem będą rozwiązywać na drodze negocjacji. 

2. W razie nie osiągnięcia porozumienia w sposób określony w ust. 1, wszelkie spory 

wynikające lub związane z umową, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 

siedziby Sprzedającego. 
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§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

 

            KUPUJĄCY             SPRZEDAJĄCY    
                        

 

 

 

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

 

Data:       Data:  
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Załącznik Nr 1 do umowy  

(WZÓR) 

PROKÓŁ PRZEKAZANIA SAMOCHODU 

sporządzony dnia ……………….., w Lubinie pomiędzy: 

Przekazujący - KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie przy ul. Marii 

Skłodowskiej – Curie 48, 59-301 Lubin, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 

Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem 

KRS: 0000023302, posiadającą numer BDO: 000006528, NIP: 692 000 00 

13, Regon: 390021764 oraz kapitał zakładowy w wysokości 

2.000.000.000 zł (w całości wpłacony),. 

Przyjmujący - ………………………………………………………………………. 

 

1. Przedmiotem przekazania jest samochód osobowy marki ……………….. o następujących 

parametrach: 

a) rok produkcji: …………… ,  

b) numer rejestracyjny: ……………,  

c) nr identyfikacyjny: ……………, 

d) nr inwentarzowy: ……………, 

e) przebieg: ……………, 

 

2. Wyposażenie wyżej wymienionego samochodu: 

a) ……………………………. 

b) ……………………………. 

c) ……………………………. 

 

3. Numer i data wystawienia faktury: ……………………………….. 

4. Potwierdzenie zapłaty należności: …………………………….. 

5. Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

 

 

Przekazujący:       Przyjmujący: 

 


