Załącznik Nr 3
do Regulaminu przetargu
nieograniczonego na sprzedaż samochodu będącego
własnością Gminy Drezdenko

UMOWA KUPNA-SPR2EDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO
Zawarta w dniu ...................2021 r. o god"/.. ...................................pomiędzy Gminą

Drezdenko reprezentowaną przez:
- Panią Karolinę Piotrowską— Burmistrza Drezdenka

przy kontrasygnacie
- Pani Aleksandry Lachowic% — Skarbnika Gminy
zwanym dalej „Sprzedającym a

dane Kupującego - imię i nazwisko lub nazwa firmy

adres siedziby lub adres zameldowania Kupującego

NIP lub numer dowodu osobistego

reprezentowanym przez —

zwanym dalej „Kupującym",

p
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa pojazd

Marka/model Daimler -Benz 911B, rok produkcji - 1980, nr identyfikacyjny VIN 35311614625876
Nr rejestracyjny - FSD 08XU przebieg ..... ^.-. .^.fZ /4^.

§2
Sptzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umo\vy stanowi jego wyłączną własność, jest wokiy od
wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten
po azd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

§3
l. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego na kwotę
brutto:..........

słownie:

(..........,................................................................................)

2. Płatność następuje po wystawieniu faktury w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
3. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

§4
Sprzedający przenosi na r2ec2; Kupującego własność pojazdu określonego w niniejszej umowy za kwotę
określoną w § 3 ninic szc umowy.

l. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny (w tym stan licznika przebiegu samochodu na dzień
zakupu) pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy l oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł
żadnych pretensji do Sprzedającego. Sprzedawca zobowiązuje się, że wra^ 2; wydaniem przedmiotu umowy
przekaże Kupującemu wszelkie posiadane przez niego rzeczy, służące do koizystania 2 samochodu oraz

niezbędne dokumenty związane z samochodem, w tym dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu.

§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji \vynlkające '/-. realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz
koszty opłaty akcy2owej oraz skarbowej obciążają kupującego.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY

