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UMOWA SPRZEDAŻY POJAZDU („UMOWA”) 

 

zawarta dnia ……………………….. r. w Warszawie pomiędzy: 

Carsmile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisaną  
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS 0000724919, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
NIP: 7010800013, REGON: 369367192, 

reprezentowana przez: 

Łukasza Domańskiego – Prezesa Zarządu 

Michała Knittera – Wiceprezesa Zarządu 

 

dalej („Sprzedający”)  

 

a  

 

……………………………………………………..(imię i nazwisko), legitymujący/a się: dowodem osobistym 
seria i nr: ………………………., nr PESEL: …………………….., adres zamieszkania: (Kod pocztowy), 
(Miejscowość), (ulica), (nr budynku), (nr lokalu) 

 

dalej („Kupujący”),  

 

łącznie zwani („Stronami”) 
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§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie przez Sprzedającego na Kupującego prawa 
własności pojazdu marki …………………………..……..,model…………………….. rok produkcji ……………, 
nr nadwozia (VIN) …………………………………….., nr rejestracyjny ……………….……….., poj. silnika: 
…………….cm3 (dalej: “Pojazd”). 

 

§ 2  

Oświadczenia Sprzedającego 

1. Sprzedający oświadcza, że:  
a) Pojazd w dacie jego wydania będzie stanowić jego własność i będzie mógł 

swobodnie nim rozporządzać; 
b) stan licznika pojazdu jest zgodny z rzeczywistym przebiegiem Pojazdu. Na moment 

sprzedaży przebieg Pojazdu wynosi: …………………………………………………… km; 
c) Pojazd jest wolny od wad na rzecz osób trzecich, w tym w szczególności nie jest 

obciążony prawem użytkowania, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym; 
d) nie zataił żadnych wad fizycznych ani prawnych pojazdu przed Kupującym. 

 
§ 3  

Wydanie Pojazdu 

1. Strony dokumentują wydanie Pojazdu za pomocą pisemnego protokołu odbioru, który 
stanowić będzie załącznik do Umowy. 

2. Sprzedający zobowiązuje się do wyznaczenia terminu na odbiór Pojazdu  
w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy i zapłaty ceny. 

3. Kupujący zobowiązuje się do odbioru Pojazdu w umówionym wcześniej ze 
Sprzedającym terminie, jednak nie później, niż w czasie 30 dni od dnia zawarcia 
Umowy. 

4. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze Pojazdu w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy, 
Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy. 

 

§ 4  

Zapłata ceny i przeniesienie własności 

1. Strony ustalają cenę sprzedaży Pojazdu na kwotę: …….. PLN brutto, słownie: 
………………………………. złotych.  

2. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność Pojazdu w momencie jego 
wydania. 

3. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona zapłaty ceny, lub wpłaty własnej w przypadku 
finansowania zakupu kredytem w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, 
Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy. 
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§ 5  

Ubezpieczenie od mechanicznych i elektrycznych awarii w pojazdach silnikowych zwane 
dalej (“Gwarancją”)      

1. W ramach zapłaconej ceny Kupujący otrzymuje Gwarancję na Pojazd.  
Gwarancja obowiązuje przez okres ……… miesięcy od dnia zawarcia Umowy 
Ubezpieczenia. 

2. Ubezpieczycielem jest Fortegra Europe Insurance Company Ltd. 
3. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia 

dostępnymi na stronie internetowej www.otomotoklik.pl. 
 

§ 6 

Rękojmia  

1. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje skrócona do 1 roku od dnia 
wydania Pojazdu Kupującemu. 

§ 7 

Usługi Dodatkowe 

1. W ramach zawieranej przez Strony Umowy, Kupujący ma możliwość opcjonalnego 
zakupu u Sprzedającego Usług Dodatkowych, tj.:  
a) Wymiany Opon;  
b) Usługi Serwisu;  
c) Ubezpieczenie od mechanicznych i elektrycznych awarii w pojazdach silnikowych; 
d) Pakiet Ubezpieczenia (OC, AC, NNW). 

2. Szczegółowe warunki świadczenia Usług Dodatkowych Strony ustalają  
w odpowiednich załącznikach do Umowy (w przypadku ich wyboru przez 
Kupującego).   

 

§ 8 

Inne postanowienia umowy 

1. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni, bez podania 
przyczyny. Termin ten liczony jest od dnia wydania Pojazdu Kupującemu. 

2. W przypadku odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą, a Sprzedający 
zobowiązuje się zwrócić Kupującemu środki z tytułu zapłaty ceny w terminie 14 dni od 
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

3. W przypadku odstąpienia Kupujący zobowiązuje się do zwrotu wszelkiej 
dokumentacji otrzymanej do Pojazdu, a także kompletu kluczyków. 

4. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Pojazdu, będące wynikiem korzystania  
z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech  
i funkcjonowania tego Pojazdu, zgodnie z treścią art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 30.05.2014 
r. o prawach konsumenta. 
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5. Za działania, skutkujące zmniejszeniem wartości Pojazdu, Sprzedający może uznać  

w szczególności: 
 

a) ślady zużycia, które powstały po wydaniu Pojazdu Kupującemu; 
b) wzrost przebiegu Pojazdu o 300 kilometrów; 
c) używanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem; 
d) uszkodzenie lub utrata kluczyka/kluczyków/pilota do Pojazdu; 
e) uszkodzenie tapicerki; 
f) zabrudzenie Pojazdu wewnątrz; 
g) wszelkie ślady po zamontowanym przez użytkownika dodatkowym 

wyposażeniu; 
h) wszelkie braki w wyposażeniu pojazdu zarówno fabrycznego jak  

i dodatkowego (np. lewarek, zapasowe koło). 
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają 

obowiązujące  
w tym zakresie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

8. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron.  

 

               

Załączniki: 

1. Protokół odbioru Pojazdu; 
2. Ogólne Warunki Usługi (“Wymiana Opon”); 
3. Ogólne Warunki Usługi (“Serwis”). 
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Załącznik nr 1 - Protokół odbioru (wzór) 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU POJAZDU 
 

LOKALIZACJA  

DATA i GODZINA  

 

DANE SAMOCHODU: 

MARKA I MODEL  

NUMER REJESTRACYJNY  

NUMER VIN  

PRZEBIEG  

STAN PALIWA 0     ¼     ½     ¾     F 

 

DANE ODBIERAJĄCEGO: 

IMIĘ  

NAZWISKO  

 

POWYŻSZE DANE POTWIERDZAM NA PODSTAWIE OKAZANEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI 
ODBIERAJĄCEGO I OŚWIADCZAM, ŻE SĄ ZGODNE Z DANYMI WSKAZANYMI W UMOWIE KREDYTU / 
POŻYCZKI ZAWARTEJ POMIĘDZY ODBIERAJĄCYM, A COFIDIS S.A. ODDZIAŁ W POLSCE1: 

 

CZYTELNY PODPIS PRZEKAZUJĄCEGO 

 

 

 

 
1 Potwierdzenie wymagane jest w przypadku finansowania przez kupującego zakupu pojazdu w całości lub częściowo 

kredytem udzielanym przez  COFIDIS S.A. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE. 
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Firma 321 Sprzedane.pl reprezentowana przez: 

IMIĘ I NAZWISKO  

potwierdza przekazanie i odbiór wyżej wymienionego pojazdu wskazanemu Odbierającemu. 

 

Wraz z pojazdem przekazano: 

DOWÓD REJESTRACYJNY TAK/NIE 

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UBEZPIECZENIA TAK/NIE 

GAŚNICA TAK/NIE 

TRÓJKĄT TAK/NIE 

KOŁO ZAPASOWE/ZESTAW NAPRAWCZY TAK/NIE 

KSIĄŻKA SERWISOWA/INSTRUKCJA OBSŁUGI TAK/NIE 

INNE (WYMIENIĆ)  

 

Samochód został dostarczony w stanie (niepotrzebne skreślić): 

ZGODNYM NIEZGODNYM 

ze stanem deklarowanym w dokumencie inspekcji pojazdu. Wszelkie ewentualne 
adnotacje/uwagi/niezgodności wyszczególniono poniżej: 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Integralną częścią protokołu jest raport inspekcji pojazdu, który stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. 

 

 

CZYTELNY PODPIS PRZEKAZUJĄCEGO CZYTELNY PODPIS ODBIERAJĄCEGO 

 

 

 

 

 

 

 


